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Styret 2019

Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet styresaker med markedsplan, budsjett og daglig drift.  
I tillegg er det lagt ned mye arbeid med ny strategiplan og profilprogram.

Daglig leder har god og tett kontakt med styreleder gjennom året. Styrets leder har deltatt på møter  
med medlemmer, kommuner og andre samarbeidspartnere etter behov og ønske fra daglig leder.

Styret har bestått av: 

Visit Innlandet

Årsberetning 2019

I tillegg har Kari Liberg (Wood Hotell) og Elisabeth Stai (Helgøya Klatrepark) vært observatører. 

Årsmeldingen er en tilbakemelding til medlemmer og samarbeidspartnere  
på Visit Innlandet sitt arbeid i 2019. Organisasjonen Visit Innlandet har styre og 
markedsråd som velges på årsmøte. 

Trond Øverlier 
LEDER 

Lygnasæter Hotell

Ole Gunnar Borlaug 
STYREMEDLEM 
Klækken Hotell

Trine Lise Olimb  
STYREMEDLEM  

Representant for Hadelandsregionen

Lene Selmer 
STYREMEDLEM  

Selmer Hytta

Ådne Skurdal 
STYREMEDLEM  

Quality Hotell Strand Gjøvik 

Mats Øiern  
STYREMEDLEM 

Representant for Ringeriksregionen

Kristin Gamme Helgaker  
STYREMEDLEM  

Kistefos

Bjørn Iddberg  
STYREMEDLEM  

Representant for Gjøvikregionen

Arne-Jørgen Skurdal 
DAGLIG LEDER/REISELIVSSJEF 

Visit Innlandet
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Markedsrådet 2019 
Markedsrådet for 2019 har bestått av: 

Anders Selj  
Lyngstrand Camping 

Eva Stø 
Skibladner

Rolf Lie 
Askeladden Reiser 

Mats Reinsby 
Evjua Strandpark

Anita Johbraaten 
Utvika Camping 

Trine Hilden 
Granaavolden Gjestgiveri 

Per Martinsen  
Hemlaga på Næs

Kristoffer Skovli Karlsen 
Thorbjørnrud Hotell 

Inger Christine Årstad 
Mjøsmuseet 

Espen Sparstad 
Fossen Friluft 

Charlotte Sveinsen 
Skafferiet 

Kari Kristina Liberg 
Wood Hotell

Arbeidsoppgaver for markedsrådet
Markedsrådet skal ut fra langsiktige plandokumenter og års
planer/budsjett arbeide med markedsarbeidet for reiselivs
næringen i regionen. Rådet skal arbeide for å utvikle bedre 
samarbeid mellom ulike aktører innenfor reiselivet og mellom 
reiselivsorganisasjonen og dets medlemmer.
 Markedsrådet har høsten 2019 hatt to møter. Første møtet for 
å få innspill til aktivitetsplan og fordeling av midler i markeds
føringsbudsjettet. Andre møtet for å godkjenne utarbeidet  
aktivitetsplan.

Organisasjonen
Organisasjonen er fremdeles relativt ung i sin nåværende 
form. Det ble eget selskap i forbindelse med nedleggelsen av  
Gjøvikregionen Næringsråd i 2016. Organisasjonen har i dag 188 
medlemsbedrifter og ni 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  
to dager pr uke.

Styrets beretning 

Årsmeldingen er tilbakemelding til medlemmer og samarbeids
partnere på Visit Innlandet sitt arbeid i 2019. Visit Innlandet er 
en medlemsorganisasjon som eies i felleskap av næringslivet 
og kommunene i regionen. Organisasjonens overordnede mål 
innen reiselivet er å legge til rette for utvikling, økt verdiskaping, 

økt besøk samt økt sysselsetting. Visit Innlandet hadde 188  
betalende medlemmer ved utgangen av 2019.

 Blant medlemmene velges det et Markedsråd. Dette fungerer 
som et faglig rådgivende organ for administrasjon og styret. 
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Se våre plasser 

Camping

Digitalstrategi
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 søkeordannonsering, samt månedlig opp
følging og optimalisering av kampanjene aprildesember 2019. 
Hovedfokus ble i år på campingplassene.

 Reiselivsorganisasjonen har nå 38300 personer som følger 
oss på Facebook og Instagram, dette er en økning på 3,60% fra 
2018. Vi administrerer de to facebooksidene: «Visit Innlandet» 
og «Fiskelykke». Sosiale medier en viktig del av både profilering 
og salgsutløsende aktiviteter. 

På slutten av året startet man rekrutteringsprosessen for 
en innholdsprodusent. Dette vil styrke vårt digitale fotavtrykk  
vesentlig.

Aktiviteter 2019

Faktaguide 2019
Faktaguiden for regionen er oppslagsverk nummer én for  
besøkende og fastboende som ønsker å oppleve det som er  
i regionen. Faktaguide er en mulighet for bedrifter til å bli ekstra 
synlig for sine målgrupper. Faktaguiden sendes til husstander  
i regionen, turoperatører, turistinformasjoner, hoteller, camping
plasser og andre reiselivsbedrifter i Norge. Opplag var 80.000 og 
finansieres via annonsesalg.

2019 var et innholdsrikt år for reiselivsorganisasjonen.  
Vi presenterer noen av de større aktivitetene her.
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RINGSAKER
Simenstad Gård 
Scandic Ringsaker 
Edel Design 
Birkebeinerspelet 
Tretopphytter 
Lier Gård 
Wood Hotell 
Helgøya Klatrepark 
Skafferiet 
Hoel Gård 
Infoteket 
Moelv Handelstandsforening  
Destinasjon Sjusjøen 
Kvarstad Gård  
Hovelsrud Gård 
Galleri Fjellsol 
Frich’s Motell og Spiseri  
Hjørnet Gastrobar 
Smak 
Mesna oppleveser  
og overnatting 
Mjøsa Ferie og Fritid 
Nerlien Gårdsovernatting  
Prøysenhuset 
Ringsaker Operaen 
Tømmerstock Stiftelsen  
Vea Planteskole

JEVNAKER 
Lizas Småbruk 
Glassheim Rock  
og Kulturscene

GRAN 
Operafest Røykenvik 

GJØVIK
Smaus Restaurant 

ØSTRE TOTEN 
Fjorn 
Stenbergs Gårdsverden

VESTRE TOTEN 
Sillongen Hotell

Nettsider
Den digitale markedsføringen er der den største andelen  
av ressurser legges inn. Hjemmesiden har svært godt inn
hold rettet mot forbrukere og presenterer opplevelser, turist
informasjon, kart og reiselivsbedrifter på norsk, engelsk og tysk 
Det er kun medlemmer av kommersiell art som blir synlig
gjort på siden. Informasjonen som ligger på «vår» hjemmeside  
er i tillegg tilgjengelig i opptil ni andre kanaler, inkludert visit
norway.com og VisitOslo.com. Samarbeidet om webplattform  
i Oppland 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. 

Det jobbes kontinuerlig for at nettsiden skal være oppdatert 
og aktuell. På høsten startet det opp med bedriftsbesøk hos 
våre medlemmer og kommuner, hvor vi gjennomgår infor
masjon som står om hvert enkelt medlem. Oppdatering av 
informasjon, aktiviteter, attraksjoner, åpningstider og bilde
materiell. Våre samarbeidende kommuner kan knytte seg opp 
til felles kulturkalender løsningen via vår databaseleverandør 
hvor tanken er å få inn mest mulig informasjon og så spre dette 
ut til ulke nettsider.

Potensialet for å få med 
flere medlemmer er  
fortsatt stort. 

Verving av nye medlemmer 2019 
Vi opplever stadig at nye reiselivsrelaterte bedrifter ønsker  
å være medlemmer hos oss. Vi kunne i 2019 ønske 33  
bedrifter velkommen som medlem:
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Sommerpatuljebilen 2019
Det samarbeides godt med Bertel O. Steen Gjøvik hvor vi har en 
flerårig avtale om gratis lån av bil. Sommerpatruljebil oppsøkte 
steder der det var aktivitet og medlemsbedrifter i regionen.  
Dekorert ved hjelp av annonser fra medlemsbedrifter. Bilen 
kjørte 7500 km i 2018 og hadde 7800 km i 2019.

Deltakelse på messer 
Vi deltok, sammen med Wood Hotell, Granavolden Gjest
giveri og Hadeland Glassverk, på Norwegian Travel Workshop  
i Ålesund. Norwegian Travel Workshop er møteplassen mellom 
utenlandske turoperatører og norsk reiseliv. Vi valgte i 2019  
å ikke delta på reiselivsmessen i Oslo.

Kompetanseheving medlemmer
Vi gjennomførte – i samarbeid med Innovasjon Norge – kurs  
i «Hvordan selge på møte og konferansemarkedet våren 2019. 
Kurset ble avholdt over tre dager. Kurset samlet 19 medlems
bedrifter fra både Visit Innlandet, Visit Lillehammer og Hamar
regionen. 

Deltakelse i ulike arbeids- og prosjekt-
grupper

Som en regional utviklingsaktør er det viktig at vi deltar i de  
prosjekter som er knyttet opp til opplevelsesnæringen. I 2019 
har vi deltatt i og gjennomført følgende større prosjekter:

• Pilegrimsråd for Granavollen, deltagelse  
i styringsgruppe

• Arbeidsgruppe om nytt våtmarksområde 
i Hole/Ringerike via BFK i fbm Ringeriksbanen

• Akevittfestival, deltakelse i prosjektgruppe

• NHO Reiseliv, deltakelse i Destinasjonsforum

• Arrangementsbyen Gjøvik, prosjektgruppe

• Tour of Norway på Gran og Ringerike,  
deltagelse i prosjektgrupper

• Peder Balke Senteret, deltakelse i styringsgruppe

• Kommunikasjonsforum for Ringeriksregionen,  
deltagelse i styringsgruppe

• Team Reiseliv Buskerud, deltakelse  
i styringsgruppe

• Deltakelse i «Randsfjordprosjektet»

• «Jevnaker 2019», prosjektledelse for kommunen  
og dens reiselivsbedrifter

• «Juletoget 2019», prosjektledelse med Vy  
Gjøvikbanen

• «Erigo», deltagelse i prosjektgruppe for  
Hønefoss/Ringerike
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Nyhetsbrev
Vi følger de pålagte GDPR reglene i forhold til utsending av  
nyhetsbrev. Dette mottas per 31.12.2019 av 4706 personer, en 
økning på 60,83 % fra 31.12.2018 da vi hadde 2926 personer på 
listen. Alle er nyregistrerte etter 01.01.2019. Av disse oppnås en 
klikkrate på 3,35%, (mot bransje normal rate på 1,5%). Av de 
som mottar nyhetsbrevet, åpner 33% av de dette. Det ble sendt 
ut 12 nyhetsbrev i 2019.

Strategiprosessen og Kick-off
Styret startet en strategiprosess for selskapet høsten 2017.  
Selskapet 2469 Reiselivsutvikling var prosess veileder. En 
strategi gruppe bestående av markedsråd, representanter fra 
styret, supplert med representanter fra fylkeskommuner, kom
munene og administrasjonen har vært involvert i arbeidet med 
ny strategi.

I prosessen har et stort tverrsnitt av våre medlemmer  
vært med. Dette har skapt et sterkt og godt grunnlag for den 
strategien selskapet nå skal jobbe ut ifra. 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 regio
nen. Den 24 april ble den nye strategien og profilen presentert 
på et større arrangement på Kistefos. Her var det over 120  
påmeldte næringsaktører og samarbeidspartnere samlet.  
Creuna som var leverandør deltok. Reiselivsdirektør Bente 
Bratland Holm delte tanker rundt Visit Innlandet sin posisjon  
i Norge. Videre deltok Jon Kristiansen fra NHO med innlegg med 
temaet «Reiselivet er kommunens beste venn». Arrangementet 
ble avsluttet med sosialt samvær med fra mat fra Thorbjørnrud 
Hotell, drikke fra Hemlaga på Næs og sjokolade fra Kvarstad 
Gård.

Samarbeid med Hadeland Videregående 
Skole, avdeling Reiseliv

Vi har et godt samarbeid med Hadeland VGS. Årlig holder  
vi presentasjon om reiselivet lokalt, nasjonalt og internasjo
nalt, hva vi jobber med, målgrupper og hvordan vi jobber for  
å nå dem, samt hvordan vi jobber med andre destinasjons
selskaper, landsdelsselskaper, Innovasjon Norge/Visit Norway. Vi 
gir også en innføring i den strukturelle oppbyggingen av reiselivs
næringen i Norge. Vi bidrar også med å legge opp visningstur 
til klassen, slik at de blir kjent med lokale reiselivsbedrifter.  
Selskapet har praktikanter fra skolen i løpet av året.

Konferansedeltakelse 2019:
Snowball, Lillehammer 
Ringsakerseminaret, Ringsaker
Byutviklingskonferanse, Gjøvik 
Mjøskonferansen, Gjøvik 
Helt på Jordet, Østre Toten 
Camping og Reiseliv konferanse, Molde
Hadelandskonferansen, Gran 

Videre møter vi i regionrådet for Gjøvik, Hadeland og Ringerike 
i de saker som omhandler reiselivet.
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VisitOsloregion – VOR

Selskapet er verktøykassen for våre internasjonale satsninger. 
Her samarbeides det om kampanjer med Oslo Lufthavn, hotell
kjeder om å skape økt oppmerksomhet rundt Osloregionen  
internasjonalt. 

Visit Innlandet organiser også et nettverk som jobber opp 
mot internasjonale turoperatører, media og diverse profilerings
aktiviteter. Vår region blir også gjennom samarbeidet synlig på 
visitoslo.com.

 Filmen som ble produsert i 2018 med Thorbjørnrud vant 
Grand Travel Awards i januar 2019 for beste kampanje. Street 
Art prosjektet er sluttført. Utgangspunktet her var å følge en 
kunstner som tagger en vegg på Gjøvik. Filmene er lansert og 
lever sitt eget liv i sosiale medier og på ulike digitale plattformer. 

Vinterfilm for VisitOsloregionen ble laget tidlig på året i 2019 har 
hatt fantastiske 1,3 millioner visninger på Facebook. Fra vår side 
var det Hønefoss og hundekjøring med Tett på Naturen ved Jan 
Bjerkeli som ble bidraget på filmen. 

VisitOsloregionen er eiere av et matprosjekt som er en opp
følging 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 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. 

Visit Innlandet er 1 av 7 eiere av landsdelsselskapet VisitOsloregionen.  
Andre eiere er Visit Østfold, Visit Lillehammer, Visit Hedmark, Visit Oslo,  
Visit Vestfold og Akershus Reiselivsråd. 
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Bærekraftig Reisemål 

Visit Innlandet har søkt Innovasjon Norge om å få kjøre prosessen 
rundt Merkeordningen Bærekraftig Reisemål. Merkeordningen 
er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på 
reisemål der reiselivsnæringen er pådriver. Ved å kartlegge ulike 
kriterier fordelt på de tre dimensjoner av bærekraft (miljø
messig, sosial og økonomisk) signaliserer stedene at de er  
i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. Å bli mer
ket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid  
prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet ER bærekraftig. 
Merkeordningen bærekraftig reisemål består i hovedsak av:

En kartlegging av status, som er utarbeidet som en standard 
for bærekraft i reisemål. En rekke kriterier og indikatorer må  
besvares, bygges tiltak rundt og forbedres på sikt. En del 
av merkeordningen er en arbeidsprosess som skal hjelpe  
reisemålet med å levere på standardens krav. I bunn ligger en 
politisk og næringsmessig vilje i lokalsamfunnet om en mer 
bærekraftig steds og reisemålsutvikling. Forprosjektet startet 
senhøsten 2019 og varer til vår 2020. Midler til gjennomføring 
er gitt fra Innovasjon Norge. Hovedprosjektet går i gang etter  
avsluttet forprosjekt og måldato for ferdigstillelse er august 2021. 
Prosessveileder Anne Dorte Carlsson fra Occasio Consulting 
er leid inn for å bistå prosjektleder i Visit Innlandet. 

Meeting Incentive  
Conference Events (MICE)  

Treff med VisitOslorgeionen og våre medlemmer 
For å øke synlighet og kunnskap om våre KKbedrifter,  
deltok vi på MICEarrangement sammen med de andre VOR 
destinasjonene. Samtlige deltagere måtte invitere «egne» 
deltagere til treffet. Treffet ble holdt i Gamle Museet i Oslo, 
med presentasjon av hver destinasjon. Fra vår region deltok 
Quality Hotel Strand Gjøvik, Hotell Hadeland, Lavvoutleie  
Hadeland, Solobservatoriet, Wood Hotel, Evjua Strandpark og 
Helgaker gård. 

Fiskelykke

Prosjekt Fiskelykke er vel integrert i Innovasjon Norges fiske
prosjekt 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 når de arrangerer 
presseturer for å øke interessen i det utenlandske markedet. 
Satsningen er langsiktig, og det bør vurdere om man skal revi
talisere prosjektet i forbindelse med en utvidelse av regionen. 
Vinteren 2019 ble det gjennomført en visningstur for russisk TV 
som har resultert i 2 fantastiske tv program som ble lansert  
i Russland høsten 2019.
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Antall:  
(50 stk 2018)

1.–2. JUNI 2019

1.–2. JUNI 2019

Jevnaker 2019 

Jevnaker kommune hadde i 2019 en svært god posisjon  
i forhold til synlighet, da flere av dere reiselivsbedrifter kunne 
vise til internasjonale nyheter. For å få hjelp til å synliggjøre  
dette bedre, ble Visit Innlandet invitert til å kjøre økt synlighet  
for både kommunen og dens reiselivsbedrifter. Dette innebar  
digitale kampanjer i sosiale medier, synlighet via presse og  
media, i årets turistbrosjyre, på Sommerpatruljebilen og på 
web. Vi jobbet også tett sammen med kommunens kommu
nikasjonsansatte rundt nasjonal pressedekning. NRK Reise
radioen hadde en 3timers sending direkte fra Jevnaker tidlig 
på sommeren. Jevnakers bedrifter / arrangementer som ble 
synliggjort: Hadeland Glassverks «Van Gogh Alive», den nye 
mat og gårdsfestivalen «Høy på landet» som ble holdt på  
Thorbjørnrud Hotell, Randsfjorden Badepark, Randsfjord
festivalen og Kistefos – både åpningen med installasjon av  
den japanske verdenskunstner Yayoi Kusama og på høsten  
– åpningen av det spektakulære, nye kunstgalleriet «The Twist».

Turistkontor Brumunddal 

7. november åpnet det nye turistkontoret i Brumunddal.  
Åpningen var lagt til åpningsdagen av Matlystfestivalen og ble 
høytidelig feiret med tale fra bl.a. rådmannen i Ringsaker kom
mune og opptreden av operasanger Bernt Volungholen. Ca. 60 
personer overvar åpningen.
 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.

Turist i egen region

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 kunnskapsrik vert  
når man får gjester fra unn og  
utland. Det var 20 medlemsbedrifter  
var med. Selskapet stod for  
koordinering av prosjektet  
samt markedsføringen.

Arrangementsutvikling  
for Visit Innlandet
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Juletoget 2019 

Etter tidenes besøksår og tall for Jevnaker kommune, tvang 
tanken seg på om ett bedre kollektivtilbud. I samarbeid med 
Vy Gjøvikbanen startet utredning for å få på plass et juletog fra 
Oslo og Gjøvik, som skulle frakte passasjerer til Jevnaker og 
Hadeland Glassverk for den gode førjulsfølelsen. Juletoget så 
dagens lys for første gang lørdag den 30. november og ble kjørt 
lørdag og søndag tre helger frem til den 15. desember, med god 
støtte fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal. 
 
 

Matlystfestivalen 

Matlystfestivalen er en årlig festival som ble organisert for  
første gang i 2018. Festivalen har som formål å bidra til utvik
lingen av Brumunddal gjennom å få folk til å bruke serverings
stedene. Dette gjennom å vise fram noe av det gode mat og 
opplevelsestilbudet i matkommunen Ringsaker overfor et  
lokalt, regionalt og nasjonalt publikum.

 I løpet av de tre festivaldagene 2019 ble det avviklet totalt  
78 arrangementer. 5.000 besøkende hygget seg med mat,  
drikke og underholdning, deltok på kurs og hentet påfyll av  
inspirasjon og matglede.

 Festivalen ble i 2019 arrangert i et samarbeid mellom  
Ringsaker kommune, serveringsstedene i Brumunddal, Geit
myra matkultursenter for barn og Visit Innlandet med det  
nyåpnede turistkontoret i Brumunddal som en av flere arenaer.
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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 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, 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.

Miljøfyrtårn
Visit Innlandet har godkjent sertifisert kompetanse innen
for Miljøfyrtårnsertifisering. For alle virksom heter er det viktig  
å ha et enkelt, godt og tilpasset miljø styringssystem, som viser 
kunder, ansatte og forbindelser at miljøet tas på alvor. Med  
et miljøstyringssystem, har en et konkurransefortrinn i anbuds
konkurranser hvor det offentlige er anbyder. Dette gjelder  
også private virksomheter som er underleverandører til det  
offentlige. Vi sertifiserte i 2019 fem virksomheter.
 

Gjøvik Chamber of Commerce 
Gjøvik Chamber of Commerce (Gjøvik Handels kammer) 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 Handels
kammerets tjenester med bl.a. utstedelse av ATA carnet  
(internasjonalt tolldokument for å slippe å deponere toll og av
gifter når varene skal returneres til Norge) og sertifisering av 
ulike eksportdokumenter, herunder Certificat of Origin. Det var  
i overkant av 400 ulike sertifiseringer i 2019. Styreleder og nest
leder i Visit Innlandet er handels kammerets styre. Reiselivs
sjefen 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 inn
tekter som benyttes til utvikling av reiselivet i regionen. 
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Regnskap/økonomi 

Visit Innlandet har i 2019 en omsetning på kr 9.055.177. Årets  
resultat ble positivt kr 336.648. 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 forutsig
barhet i satsningen.

Styret foreslår at årets overskudd på kr 336.648 Visit Innlandet 
føres mot egenkapitalen.

Arbeidsmiljø 
Det er 6 ansatte i Visit Innlandet. I tillegg en sommervikar  
i høysesongen. Sykefraværet har i 2019 vært høyt, 13,46% (3,95% 
2018). Sykefraværet er ikke knyttet til arbeidsplassen. Alle  

ansatte har tilbud om å få dekket en viss andel av kostnadene  
i forbindelse med fysisk aktivitet.

Visit Innlandet forurenser verken det indre eller det ytre miljø. 
Styret for Visit Innlandet har bestått av tre kvinner og fem menn 
samt to kvinnelige observatører.

Framtidsutsikter
Reiselivsorganisasjonen kan i 2019 se tilbake på sitt 30. hele 
driftsår siden 1990. Reiselivsorganisasjonen har også gjennom 
2019 hatt stor aktivitet, på få ansatte.

Samarbeidet som i dag er etablert mellom næringsaktører 
og det offentlige er avgjørende for at organisasjonen skal kunne 
fortsette sitt arbeide. 

Trond Øverlier 
LEDER 

Lygnasæter Hotell

Ole Gunnar Borlaug 
STYREMEDLEM 
Klækken Hotell

Trine Lise Olimb  
STYREMEDLEM  

Representant for Hadelandsregionen

Lene Selmer 
STYREMEDLEM  

Selmer Hytta

Ådne Skurdal 
STYREMEDLEM  

Quality Hotell Strand Gjøvik 

Mats Øiern  
STYREMEDLEM 

Representant for Ringeriksregionen

Kristin Gamme Helgaker  
STYREMEDLEM  

Kistefos

Bjørn Iddberg  
STYREMEDLEM  

Representant for Gjøvikregionen

Arne-Jørgen Skurdal 
DAGLIG LEDER/REISELIVSSJEF 

Visit Innlandet

Gjøvik, 18. mars 2020 
Styret i Visit Innlandet SA
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Resultatregnskap
Visit Innlandet SA

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Salgsinntekter 2 899 758 2 785 441

Annen driftsinntekt 1 377 023 1 808 916

Offentlige tilskudd 3 4 778 396 4 888 444

Sum driftsinntekter 9 055 177 9 482 800

Varekostnad 864 22 017

Lønnskostnad 2 3 970 297 4 370 475

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle 
eiendeler

6 96 500 16 391

Annen driftskostnad 2 4 646 464 5 166 741

Sum driftskostnader 8 712 397 9 575 624

Driftsresultat 342 780 -92 824

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 2 427 3 073

Annen finansinntekt 7 812 105

Annen rentekostnad 16 359 2 722

Annen finanskostnad 12 477

Resultat av finansposter -6 132 -21

Ordinært resultat før skattekostnad 336 648 92 845

Ordinært resultat 336 648 -92 845

Årsresulatet 336 648 -92 845

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 4 336 648 92 845

Sum overføringer 336 648 -92 845
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EIENDELER Note 2019 2018

Anleggsmidler

Konsesjoner, patenter o.l. 6 457 300 50 000

Sum immaterielle eiendeler 457 300 50 000

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 6 127 425 0

Sum varige driftsmidler 127 425 0

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 2 000 2 000

Sum finansielle anleggsmidler 2 000 2 000

Sum anleggsmidler 586 725 52 000

OMLØPSMIDLER

Varer

Lager av varer og annen beholdning 71 789 41 800

Sum varer 71 789 41 800

Fordringer

Kundefordringer 3 1 914 575 2 043 643

Andre kortsiktige fordringer 172 765 143 152

Sum fordringer 2 087 341 2 186 795

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 3 366 864 2 735 548

Sum bankinnskudd, kontanter o.l. 3 366 864 2 735 548

Sum omløpsmidler 5 525 993 4 964 144

Sum eiendeler 6 11 2 718 5 016 144

Balanse
Visit Innlandet SA
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Egenkapital og gjeld Note 2019 2018

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 4 3 303 286 2 966 638

Sum opptjent egenkapital 3 303 286 2 966 638

Sum egenkapital 3 303 286 2 966 638

GJELD

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 143 715 152 967

Skyldig offentlige avgifter 395 160 408 426

Annen kortsiktig gjeld 2 270 558 1 488 1 13

Sum kortsiktig gjeld 2 809 432 2 049 506

Sum gjeld 2 809 432 2 049 506

Sum egenkapital og gjeld 6 1 12 718 5 016 144

Gjøvik, 18. mars 2020 
Styret i Visit Innlandet SA

Trond Øverlier 
LEDER 

Lygnasæter Hotell

Ole Gunnar Borlaug 
STYREMEDLEM 
Klækken Hotell

Trine Lise Olimb  
STYREMEDLEM  

Representant for Hadelandsregionen

Lene Selmer 
STYREMEDLEM  

Selmer Hytta

Ådne Skurdal 
STYREMEDLEM  

Quality Hotell Strand Gjøvik 

Mats Øiern  
STYREMEDLEM 

Representant for Ringeriksregionen

Kristin Gamme Helgaker  
STYREMEDLEM  

Kistefos

Bjørn Iddberg  
STYREMEDLEM  

Representant for Gjøvikregionen

Arne-Jørgen Skurdal 
DAGLIG LEDER/REISELIVSSJEF 

Visit Innlandet
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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.

Noter 2019
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NOTE 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader 2019 2018

Lønninger 3 159 798 3 561 774

Arbeidsgiveravgift 466 604 545 013

Pensjonskostnader 188 168 197 011

Andre ytelser 155 728 66 677

Sum 3 970 297 4 370 475

Gjennomsnittlig antall årsverk 7 7

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønn og honorar 931 487 112 000

Bonus 70 320 0

Annen godtgjørelse 4 392 0

Av styrehonorar på 112 000 er 15 000 påløpt i 2018. 

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

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 58 800.
Herav utgjør annen bistand kr 21 040.

NOTE 3 Kundefordringer

2019 2018

Kundefordringer til pålydende 1 270 075 1 252 490

Avsetning til tap 100 000 250 146

Fordringer på offentlige tilskudd 744 500 1 043 836

Balanseført verdi av kundefordringer 1 914 575 2 046 180
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NOTE 5 Bundne midler

I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr 170 062.

NOTE 6 Anleggsmidler

Driftsløsøre,
inventar ol.

Immaterielle
eiendeler Sum

   Anskaffelseskost pr 01.01.2019 95 233 50 000 145 233

+ Tilgang kjøpte anleggsmidler 128 525 502 700 631 225

= Anskaffelseskost 31.12.19 223 758 552 700 776 458

Akkumulerte avskrivninger 31.12.19 96 333 45 400 141 733

+ Akkumulerte nedskrivninger 31.12.19 50 000 50 000

= Av og nedskrivninger pr. 31.12.19 96 333 95 400 191 733

= Bokført verdi 31.12.19 127 425 457 300 584 725

Årets ordinære avskrivninger 1 100 45 400 46 500

Årets nedskrivninger 50 000 50 000

Økonomisk levetid 35 år 510 år

NOTE 4 Egenkapital

Annen egenkapital Sum egenkapital

Egenkapital 01.01.2019 2 966 638 2 966 638

Årets resultat 336 648 336 648

Egenkapital 31.12.2019 3 303 286 3 303 286
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Visit Innlandet SA 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Visit Innlandet SA. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 
2019 

• Resultatregnskap for 2019 
• 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 2019, 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 

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 
identifisert ovenfor 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, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. 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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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

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. 

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. 

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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+47 611 46 710 • info@visit-innlandet.no 

www.visit-innlandet.no
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