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Visit Innlandet

Årsberetning 2020
Organisasjonen Visit Innlandet har et styre og markedsråd som velges på årsmøte.

Styret 2020
Styret har avholdt fem styremøter og et par orienteringsmøter fra administrasjonen (korona oppdateringer)
og behandlet styresaker med markedsplan, budsjett og daglig drift. Årets styrearbeid har også vært svært
preget av koronasituasjonen og møtene har oftest blitt avholdt digitalt. I tillegg er det lagt ned mye arbeid
med oppstart av flere nye prosjekter herunder Bærekraftig Destinasjon.
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:

Trond Øverlier
LEDER
Lygnasæter Hotell

Ole Gunnar Borlaug
STYREMEDLEM
Klækken Hotell

Anne Bjertnæs
STYREMEDLEM
Representant for
Gjøvikregionen
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Kari Liberg
NESTLEDER
Wood Hotell

Rickard Claesson
STYREMEDLEM
Totenbadet

Kristin Gamme Helgaker
STYREMEDLEM
Kistefos

Ådne Skurdal
STYREMEDLEM
Quality Hotell Strand Gjøvik

Trine Lise Olimb
STYREMEDLEM
Representant for
Hadelandsregionen

Harriet Slaaen
STYREMEDLEM
Representant for
Ringeriksregionen

Jørn Strand
STYREMEDLEM
Representant for
Ringsaker kommune

Arne-Jørgen Skurdal
DAGLIG LEDER/REISELIVSSJEF
Visit Innlandet

Styrets beretning
Årsmeldingen er tilbakemelding til medlemmer og samarbeids
partnere på Visit Innlandet sitt arbeid i 2020. Visit Innlandet er en
medlemsorganisasjon (Samvirkeforetak) som eies i felleskap av
næringslivet og kommunene i regionen. Organisasjonens over
ordnede mål innen reiselivet er å legge til rette for utvikling, økt

verdiskaping, økt besøk samt økt sysselsetting. Visit Innlandet
hadde 178 betalende medlemmer ved utgangen av 2020.
Blant medlemmene velges det et Markedsråd. Dette fungerer
som et faglig rådgivende organ for administrasjon og styret.

Markedsrådet 2020
Markedsrådet for 2020 har bestått av:
Anders Selj
Lyngstrand Camping

Mats Reinsby
Evjua Strandpark

Per Martinsen
Hemlaga på Næs

Espen Sparstad
Fossen Friluft

Eva Stø
Skibladner

Anita Johbraaten
Utvika Camping

Kristoffer Skovli Karlsen
Thorbjørnrud Hotell

Charlotte Sveinsen
Skafferiet

Rolf Lie
Askeladden Reiser

Trine Hilden
Granaavolden Gjestgiveri

Inger Christine Årstad
Mjøsmuseet

Martin Skogstad
Gjøvik Klatrepark

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 2020 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. Markedsplanen er deretter blitt godkjent av
styret i organisasjonen.

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 178
medlemsbedrifter og 9 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 at man etablerte fast kontor
plass på Hønefoss med ny ansettelse der i mai 2020. I tillegg
drifter organisasjonen Turistkontor i Brumunddal med 1 kontor
plass. Organisasjonen har felles kontordag på Gjøvik 1 dag i uken
for å koordinere arbeidet internt i organisasjonen.
VISIT INNL ANDET SA
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Aktiviteter 2020
2020 var et annerledes år for reiselivsorganisasjonen, hvor man måtte forholde
seg til de utfordringene spesielt reiselivsnæringen står med tanke på at verden
står opp i en pandemi.

Visit Innlandet sin rolle
i en ekstraordinær tid

Kompetansetiltak
fra Visit Innlandet

Allerede rundt 1. mars kom de første henvendelser knyttet til
avbestillinger. Etter da har vi fungert som 1. linje for svært mange
henvendelser. Vi har prøvd å informere godt via nyhetsbrev,
tilbud om webinar, og 1–1 rådgivning det være seg telefon eller
epost gjennom hele 2020.
Første tiltaket var å få laget en digital håndbok – for hvor
hvordan lage livestreams og være aktiv i sosiale medier i krise
tider. Videre har man hatt daglig/ukentlig kontakt med NHO
Innlandet i forhold til krisepakker. I denne forbindelse har man
også deltatt i dialog med politikere både regionalt og nasjonalt.

Totalt søkt og fått innvilget kompetansetiltak for nærings
aktørene til en verdi av 5,5 millioner – ingen egenandel for
nærings
livet. Svært viktig tiltak og rett timing for nærings
aktørene. Vi ønsker å fremheve det svært gode samarbeidet vi
har hatt med Innovasjon Norge under hele pandemien.
Søkt og fått innvilget «3 FRAM Reiseliv Program»
i regi av Innovasjon Norge
• Oppstart for første program med 16 bedrifter («FRAM
Takskifte for reiselivet») Samlinger og rådgivning fram til jul.
Rekruttering til «2 FRAM Reiseliv – for landbruksbaserte
bedrifter»
• Totalt vil 48 bedrifter få individuell rådgivning inntil
70 timer per bedrift.
Gjennomføring av fem digitale kursserier
(samarbeide med Innovasjon Norge)
• Vertskap
• Pakketering
• Mersalg for restaurantbransjen
• Bli god på nett
• Bli god på nett 2.0
I tillegg har Viken fylkeskommune gitt støtte til:
• Bli en reisevinner
• Bli en salgsvinner
• Kurs i mersalg
• Google my business
• Sosiale Medier anno 2021, praktiske råd og tips
• Instagram Reels og Story
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Etablering av online booking
for individuelle og grupper

Ekstra ordinært støtte fra
Innlandet Fylkeskommune

Søkt og fått prosjektmidler fra Viken Fylkeskommune og
Næringsstiftelsen Ringerike/Hadeland totalt kr 450.000. Vi har
funnet en leverandør som gjør det enkelt å lage pakker og
et flott gratis tilbud til de aktørene som i dag ikke har online
booking. Vi fikk en ekstra Korona-effekt; Blitt viktig for flere av
aktørene som ikke tidligere hadde online booking med tanke
på smittesporing. I år og antagelig i årene framover må mye av
aktiviteter bestilles på forhånd i forhold til nettopp smitte
sporing.

Fylkeskommunene er tydelig på at Destinasjonsselskapene er
verktøykassen for å få reiselivet opp igjen etter Koronakrisen. Var
raskt på banen og ga et ekstraordinært tilskudd på kr 604.000
for å sikre økonomien og at aktiviteten til Destinasjonsselskapet
holdes oppe gjennom Koronakrisen. Tilskuddet gjorde det
mulig å gi en rabatt på 25% til medlemmene i 2020. Opplever at
har vi gode prosjekter så får vi innvilget søknadene.

Kommunene i Gjøvikregionen
og Ringsaker
Alle kommunene ble invitert med inn i en ekstra innsats
knyttet til økt synlighet ut 2020 – da vi vet krisen vil vare lenge
for våre bransjeaktører. Gjøvikregionen og Ringsaker gikk inn
med kroner 1,1 millioner (kr 2,7 per gjestedøgn). Midlene ble
benyttet til økt synlighet for aktører fra disse kommunene. Da
markedet igjen ble borte så har man valgt å avvente resten av
aktiviteten til markedet igjen er klar for å bestille.

VISIT INNL ANDET SA
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Turistbrosjyre 2020

Digitalstrategi

Turistbrosjyren for regionen er oppslagsverk nummer én for
besøkende og fastboende som ønsker å oppleve det som er
i regionen. Turistbrosjyren er en mulighet for bedrifter til å bli
ekstra synlig for sine målgrupper. Brosjyren sendes til hus
stander i regionen, turoperatører, turistinformasjoner, hoteller,
campingplasser og andre reiselivsbedrifter i Norge. Opplag var
66.500 – og finansieres via annonsesalg. Trykksaken ble distri
buert samme helgen som man åpnet opp igjen for fritidsreiser
i Norge.

Organisasjonen har i løpet av 2020 fått utarbeidet en ny digital
strategi – finansiert gjennom Snowball prosjektet i regi av
Innlandet Fylkeskommune. Videre har man hatt stort fokus på
digitale kampanjer. Design og produksjon av originaler for de
tre displayannonsene, oppsett/etablering med remarketing og
oppsett/etablering søkeordannonsering. Hovedfokus ble i år
på campingplassene, hotellpakker via vårt nye online booking
system og på kurs og konferanse kampanjer. Rett før felles
ferien starter har vi dialog med campingplassene om å stoppe
markedsføringen da de melder om fullt hus.
Reiselivsorganisasjonen har nå 45459 personer som følger oss
på Facebook og Instagram, dette er en økning på 15,74% fra
2019. Vi administrerer de to facebook-sidene: «Visit Innlandet»
og «Fiskelykke». Sosiale medier en viktig del av både profilering
og salgsutløsende aktiviteter.
Visit Innlandet fikk 1. mars ansatt 1 ny medarbeider – Hans
Haug – som jobber som innholdsprodusent for organisasjonen
og medlemsbedriftene. Dette er svært positivt tilskudd som
har gitt oss et svært stort løft når det gjelder kvalitet i egne og
eksterne digitale kanaler (hjemmeside, nyhetsbrev, SoMe og
Visit Norway).

Møtes i landlige
og trygge omgivelser?
Klikk her
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Nettsider

Verving av nye medlemmer 2020

Den digitale markedsføringen er der den største andelen av
ressurser legges inn. Hjemmesiden har svært godt innhold
rettet mot forbrukere og presenterer opplevelser, turistinfor
masjon, 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» hjemmeside er i tillegg
tilgjengelig i opptil ni andre kanaler, inkludert visitnorway.com
og VisitOslo.com. Samarbeidet om webplattform i gamle
Opplandgjør 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. Organisa
sjonen har i dag 1 person som jobber ca 70% kun med å holde
siden oppdatert samt å jobbe med søkemotor optimalisering.
Dette resulterer i at man får mye «gratis» trafikk inn på nett
siden. Visit Innlandet drifter også flere kulturkalendere for ulike
kommuner. Styret viser ellers til digital rapport utsendt til
medlemmene den 27.08.20 for utfyllende informasjon.

Vi opplever stadig at nye reiselivsrelaterte bedrifter ønsker
å være medlemmer hos oss. Vi kunne i 2020 ønske
14 bedrifter velkommen som medlem:
Gjøvik & Toten Golfklubb
Grimaas Bryggeri
Grøna Skysstasjon
Prestegårdslåven
Bakeriet i Brumunddal
Snilsberg Familiepark
Ønskedrømmen Hytteutleie
Faråsen Tretoppgård
Karianne Gruer Torp Atlier og galleri
Jevnaker Næringsdrivende
Åstjern Hytteutleie
Sløvika Camping
Vikerfjell Forum
Ønskedrømmen hyttetun
Potensialet for å få med flere medlemmer er fortsatt stort.

Sommerpatuljebilen 2020
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.
Bilen profileres av noen få medlemmer som kjøper seg ekstra
synlighet på denne. Bilen kjørte i overkant av 8000 km.

VISIT INNL ANDET SA
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Barnas
Innlandet

Til Hunderfossen
Familiepark
visitlillehammer.com

Hundekjøring og sykling,

24 Sjusjøen

Lillehammer

Elvedalen Gokart,

18 Snertingdalen

Nord

-Mes
na

Nyt dagen og skap gode minner!
For flere tips gå inn på visit-innlandet.no

På grunn av pandemien så har vi ikke deltatt på noen fysiske
messer. Flere messer ble etter hvert gjort om til digitale works
hops hvor vi deltok på Norwegian Travel Workshop.
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Campingnettverk
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Landåsbygda
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Vitensenteret Innlandet,

16 Gjøvik

20 Gjøvik Skatepark, Gjøvik

Jaren

36 Gjøvik Sjokolade
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Randsfj

GRAN

Brandbu

Gran

Ringmoen

Grymyr

RINGERIKE

Lunner

JEVNAKER

E16

Hallingby

Roa
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35
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Mjøsas Ark, Kapp

LUNNER

2

Harestua

32

26 Naturklatreparken, Evjua

28
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241

E6

Hønefoss

E16

5

Grua

7

Klekken

22

Turistkontor

Tyristrand
35

5

Hadeland Bergverksmuseum

Bjerkeli Villmarksopplevelser,

Tyrifjorden

Kistefos, Jevnaker

22 Hønefoss

Veien Kulturminnepark,
Hønefoss

visit_innlandet

Telefon 61 14 67 10 • info@visit-innlandet.no • visit-innlandet.no • Postboks 230, 2802 Gjøvik
Gjøvik: Gjøvik Stasjon, Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik
Brumunddal: Brugata 11, 2380 Brumunddal

Foto: Bidrag fra medlemsbedrifter, Rakel Berg, Jan Tore Øverstad, Didrick Stenersen, Oda Hveem, Espen Hartz, Trude B. Hauge, Mette Stenersen, Erik Roed,
Jon Arne Iversen, Ian Brodie, Geir Olsen, Frederik Garsol, Eirin Aaseth, Heidi Gran, Kirsti Hovde, Jonas J. Tomter.

Oslo

Brumunddal
Brugata 11, 2380 Brumunddal
Telefon 418 09 731
Gjøvik Stasjon
Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik
Telefon 61 14 67 10

Hadeland Glassverk,
Jevnaker

7

23 Gjøvik Olympiske Fjellhall

Oslo lufthavn
Gardermoen

Ringkollen

Norges kommuner

35 Bystranda i Hønefoss

visitinnlandet

ØSTRE TOTEN

Lygna

31

32 Fossen Friluft, Ringkollen

2

Skreifjella

Bjorneroa

Vikerfjell

10 Hadeland Folkemuseum

3

33

26

Kajakkpadling,

33 Nes & Helgøya

12 Bowling1, Gjøvik

en
Einafjord

Enger

Nes

Strategien sier at Visit Innlandet skal bruke 40% av ressur
sene på Kurs- og konferanse. For å styrke dette arbeidet har
man etablert et eget MICE nettverk. MICE nettverket består av
11 medlemmer som primært jobber mot kurs- og konferanse
markedet. Det har vært gjennomført ett fysisk møte og to
digitale møter i 2020. Det har vært et ekstremt utfordrende år
for denne gruppen av medlemmer.
Vi hadde planer for 2 Møtebørs Innlandet der næringslivet
ble invitert til å bli kjent med mulighetene for møtevirksomhet
i regionen. Begge arrangementene er blitt utsatt på grunn av
pandemien. Det ble allikevel gjennomført en digital kampanje,
Finn de gode ferieopplevelsene
en såkalt CPC (Cost per click) remarketing kampanje
mot de
på visit-innlandet.no
som har vært på Visit Innlandet sine kurs- og konferansesider
på nett. Kampanjen har hatt 2 840 800 visninger og 6 954 klikk
inn på siden vår. Visit Innlandet sine Kurs- og konferansesider på
nett har fått en total oppgradering og inneholder nå blant annet
et skjema der potensielle kursgjester kan sende forespørsel.
Vår innholdsprodusent gjorde opptak hos de fleste aktører og
redigerte en flott film, «På tide å møtes igjen» der budskapet var
Velkommen tilbake til oss. Denne ble bredt distribuert i slutten
av august og hadde 23 900 visninger.
Vestland Kanoutleie,

13 Snilsberg Familiepark

Mjøsa

Skreia
Totenvika

Kolbu

Eina

Fjorda

31 Bjoneroa
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Lena

Nettverket ønsket fokus på digital markedsføringsstrategi.
En remarketing kampanje via Google Ads Display og Text. Nett
verket var også en viktig bidragsyter til realisering av Barnas
Innlandet-brosjyren.
Campingplassene som er medlemmer av Visit Innlandet
rapporterte om veldig god trafikk i sommer. De ønsket etter
hvert å tone ned profileringen av campingplassene i juli. Fokus
ble da rettet mot Jevnaker
skuldersesongen.

Stenberg, Bøverbru

17 Totenbadet, Raufoss

6
24

Fall

21

Kapp

Bøverbru

34

1

5
24

Gjøvik Gård, Gjøvik

VESTRE
TOTEN

E16

4

visit-hedmark.no/hamarregionen

213

33

17

29

SØNDRE
LAND

Til Norsk Jernbanemuseum

Stavsjø

25

1

Hov

er aldri langt til neste matopplevelse.

E6

212

19

27

16

33

11 Gjøvik Klatrepark

27 Lekeland1, Gjøvik
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Innlandet ligger midt i matfatet og det
Finn din favoritt på
visit-innlandet.no/spise-drikke

8

213

12

18

Valdres.no

21 Helgøya Klatrepark, Nes

Redalen

Snertingdal

30 Gjøvik Frisbeebane, Gjøvik

8

Uten mat og drikke
duger helten ikke

213

GJØVIK

249

19 Fastland, Gjøvik

Eiktunet, Gjøvik

Vi har nå etablert to nettverk henholdsvis én for camping
næringen og én for hotellene innenfor kurs og konferanse.
Målet med nettverkene er økt samhandling og utveksling av
kompetanse.

Prøysenhuset, Rudshøgda

216

Campingnettverket avhold toMoelv
møter i 2020. Møtene hadde som
Brumunddal
formål å:
- planlegge markedsføringstiltak for sommeren 2020
Gjøvik
- diskutere evt andre felles
aktiviteterHamar
- planlegge tiltak som bidrar
til å forlenge
Raufoss
campinggjestens opphold i regionen
34

9

8

15

20

Nettverk

MICE nettverk

Brøttum Næ
ra

E6

34 Mjøsparken i Brumunddal

Se stolpejakten.no for steder

RINGSAKER

4

Deltakelse på messer

som passer til familieferien i Innlandet.

Stolpejakten

Mesnali
Sør-

Dresinsykling på gamle
29 Valdresbanen, Hov

14

24

I Innlandet finnes aktiviteter som både
minstejenta og storebror vil like. Gode
opplevelser gir følelsen av sommer, sol og
ferie. Her har vi samlet en rekke aktiviteter

15 Mesna, Mesnali

Sjusjøen

Solobservatoriet,

28 Harestua

Tegnforklaring
Kommunegrense
Fylkesgrense

Barnas
Innlandet

Deltakelse i ulike arbeidsog prosjektgrupper
Som en regional utviklingsaktør er det viktig at vi deltar i de
prosjekter som er knyttet opp til opplevelsesnæringen. I 2020
har vi deltatt i og gjennomført følgende større prosjekter;
• Pilegrimsråd for Granavollen
Deltagelse i styringsgruppe

Nyhetsbrev
Vi følger de pålagte GDPR reglene i forhold til utsending av
nyhetsbrev. Dette mottas per 31.12.2020 av 7995 personer, en
økning på 59 % fra 31.12.2019 da vi hadde 4706 personer på
listen. Alle er nyregistrerte etter 01.01.2019. Av disse oppnås en
klikkrate på 3,3%, (mot bransje normal rate på 1,5%). Av de som
mottar nyhetsbrevet, åpner 27,5 % av de dette. Det ble sendt ut
hele 33 nyhetsbrev i 2020 til tross for pandemien.

• NHO Reiseliv
Deltakelse i Destinasjonsforum
• Arrangementsbyen Gjøvik
Prosjektgruppe
• Peder Balke Senteret
Deltakelse i styringsgruppe
• Kommunikasjonsforum for Ringeriksregionen
Deltagelse i styringsgruppe
• Destinasjonsforum Viken Fylkeskommune
• Festivalen Friluftsliv for alle
Vestre Toten Kommune
• «Jevnaker 2020»
Prosjektledelse for kommunen og dens reiselivsbedrifter
• «Juletoget 2020»
Prosjektledelse med Vy Gjøvikbanen
• «Bylab Hønefoss»
Deltagelse i prosjektgruppe for Ringerike
• Krisestab for Næringslivet
Deltakelse i prosjektgruppe Ringerike

VISIT INNL ANDET SA
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VisitOsloregion – VOR
Visit Innlandet er 1 av 7 eiere av landsdelsselskapet VisitOsloRegion.
Andre eiere er Visit Østfold, Visit Lillehammer, Visit Hedmark, Visit Oslo,
Visit Vestfold og Akershus Reiselivsråd.

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.
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 i 2020.
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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 Fylkes
mennene. 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. 2020 ble benyttet til å utarbeide en handlings
plan med flere ulike innspillsmøter for kommuner og nærings
aktører. Tidsrammen for Handlingsplanen er 1. april 2021–
desember 2022.
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 destina
sjonene med bedre informasjon og grunnlag for beslutninger
og handlinger.
For å kunne jobbe med bærekraftig reisemålsutvikling
på destinasjonsnivå utarbeides det en «Handlingsplan for Bære

kraftig Reisemålsutvikling» for Visit Innlandet, dets medlemmer
og 8 kommuner.
Handlingsplanen handler først og fremst om å sikre at
aktørene 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.
Planen har et langsiktig perspektiv hvor målet er å involvere
bredt for å oppnå kontinuerlig forbedringer innen de ti prinsip
pene for bærekraftig reiseliv. Prosjektet byttet prosjektleder
i mai når Ingvild Magnus Haraldsen ble ansatt. Prosjektet finan
sieres i første omgang av Innovasjon Norge og Visit Innlandet.

UNWTOs 10 prinsipper for bærekraftig reiseliv
Bevaring av natur, kultur
og miljø

Styrking av sosiale
verdier

Økonomisk
levedyktighet

1. Kulturell rikdom

5. Lokal livskvalitet og sosial
verdiskapning

9. Økonomisk levedyktige og
konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal
verdiskapning

2. Landskapets fysiske
og visuelle integritet

6. Lokal kontroll og engasjement

3. Biologisk manfold

7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte

4. Rent miljø og ressurseffektivitet

8. Gjestetilfredshet og trygghet;
opplevelseskvalitet

10. Økonomisk levedyktige
og konkurransedyktige
reiselivsbedrifter

BÆREKRAFTIG
REISEMÅL
LOKALT ENGASJEMENT
I ET LANGT PERSPEKTIV

VISIT INNL ANDET SA
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Produktutvikling og prosjekter

Jevnaker 2020
For å få hjelp til å synliggjøre tilbudet på Jevnaker enda bedre
etter åpningen av The Twist, 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 og på web. Vi jobbet også tett sammen med
kommunens kommunikasjonsansatte rundt nasjonal presse
dekning. Visit Innlandet sin nye innholdsprodusent bisto med
innhold til digitale kanaler både i forkant og underveis.

Turistkontor Brumunddal
Turistkontoret er et samarbeid mellom Visit Innlandet, Ring
saker Opera og Ringsaker bibliotek. Vi samarbeider om betjening
av turistkontoret. I tillegg har man tilgang på en digitalt turist
kontor-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 turist
kontoret. Man opplevde godt besøk de korte stundene hvor det
har vært mulig å få reise. Utenlandske besøkende var nesten
helt fraværende grunnet Corona-situasjonen.

Juletoget 2020
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 i 2019 og skulle etter
planen utvides med både antall avganger og at man i år skulle
kjøre helt til Hønefoss. Dessverre måtte man kort tid før avgang
innstille prosjektet på grunn av pandemien. Vi ønsker å takke
VY Gjøvikbanen og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner og
Nittedal for god støtte underveis.
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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. Søknaden
er nå innvilget og det jobbes sammen med de andre destina
sjonene rundt Mjøsa om å utvikle nye nettsider og pakker
knyttet til ruten. Visit Innlandet ved Renee Dekker er prosjekt
leder. Nettsiden og pakkene skal lanseres våren 2021.

Matlystfestivalen er en årlig festival som ble organisert for
første gang i 2018. Festivalen har som formål å bidra til utvik
lingen av Brumunddal sentrum gjennom å få folk til å bruke
serveringsstedene. Dette 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 2020 ble det avviklet totalt
56 arrangementer. Ca 3000 besøkende hygget seg med mat,
drikke og underholdning, deltok på kurs eller hørte på foredrag.
Deltakerantallet var mye lavere enn i fjor grunnet et redusert
antall tilgjengelige plasser ifm Covid-19 smittevern. På Turist
kontoret holdt Patrick Braastad et foredrag om Braastad
Konjakk. Ringsaker Opera organiserte et sprudlende foredrag
om Rossinni. I tillegg til det var det 2 andre foredragsholdere.
Festivalen ble i 2020 arrangert i et samarbeid mellom Rings
aker kommune, serveringsstedene i Brumunddal, Geitmyra
matkultursenter for barn og Visit Innlandet med turistkontoret
i Brumunddal som en av flere arenaer.

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
revitali
sere prosjektet i forbindelse med en utvidelse av
regionen. Prosjektet sikter seg i hovedsak inn på utenlandske
gjester og har i 2020 ligget i ro.

VISIT INNL ANDET SA
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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 skulle ha arrangert, på vegne av GSRF,
Gjøvik Marken for 33. år på rad. Arrangementet ble dessverre
avlyst på grunn av pandemien. Gjøvik Marken er et av
Innlandets mest tradisjonsrike og best besøkte kultur
arrangement som vi er sikre på at kommer sterke 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
om
råder som gir merinntekter og derav mulighet for større
rammer til utvikling av reiselivet.
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Miljøfyrtårn
Visit Innlandet har godkjent sertifisert kompetanse innen
for 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 anbuds
konkurranser hvor det offentlige er anbyder. Dette gjelder også
private virksomheter som er underleverandører til det offent
lige. Vi sertifiserte i 2020 12 virksomheter.

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 Handels
kammerets 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 overkant av 300 ulike sertifiseringer i 2020. Styreleder og
nestleder i Visit Innlandet er handelskammerets 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 inntekter
som benyttes til utvikling av reiselivet i regionen.

Regnskap/økonomi

Visit Innlandet har i 2020 en omsetning på kr 13.116.830. Årets
resultat ble positivt kr 1.013.157. Økonomien i selskapet er god
og målsettingen er å fortsatt kunne ha en god og forutsigbar
økonomi. Dette gir grunnlag for å opprettholde markedsføringsog produktutviklingstiltakene på dagens nivå. Dagens sam
arbeide med kommunene er svært viktig slik at man har en
forutsigbarhet i satsningen.
Styret foreslår at årets overskudd på kr 1.013.157 føres mot
markedsplan 2021 kr 318.000, ekstraordinære markedstiltak
Gjøvikregionen og Ringsaker kr 545.157 (mindreforbruk 2020) og
kr 150.000 til tap 2021.

Arbeidsmiljø
Det er 7 ansatte i Visit Innlandet. I tillegg en sommervikar
i høysesongen. Sykefraværet har i 2020 vært lavt, 0,83% (13,46%
2019). 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 5 menn.

Permitteringer
4 ansatte måtte dessverre permitteres inntil 80% i perioden
14. april til 10. mai. Et ekstraordinært tilskudd fra Innlandet
og Viken Fylkeskommune gjorde at man kunne ta de ansatte
tilbake i jobb raskere.

Framtidsutsikter
Reiselivsorganisasjonen kan i 2020 se tilbake på sitt 31. hele
driftsår siden 1990. Reiselivsorganisasjonen har også gjennom
2020 hatt stor aktivitet, at man har fått styrket staben har gjort
at man i dag er rett rigget for å møte de utfordringene man vil
møte også i 2021.
Samarbeidet som i dag er etablert mellom næringsaktører og
det offentlige er avgjørende for at organisasjonen skal kunne
fortsette sitt arbeide.

Gjøvik, 8. mars 2021
Styret i Visit Innlandet SA

Trond Øverlier
LEDER
Lygnasæter Hotell

Ole Gunnar Borlaug
STYREMEDLEM
Klækken Hotell

Anne Bjertnæs
STYREMEDLEM
Representant for
Gjøvikregionen

Kari Liberg
NESTLEDER
Wood Hotell

Rickard Claesson
STYREMEDLEM
Totenbadet

Kristin Gamme Helgaker
STYREMEDLEM
Kistefos

Ådne Skurdal
STYREMEDLEM
Quality Hotell Strand Gjøvik

Trine Lise Olimb
STYREMEDLEM
Representant for
Hadelandsregionen

Harriet Slaaen
STYREMEDLEM
Representant for
Ringeriksregionen

Jørn Strand
STYREMEDLEM
Representant for
Ringsaker kommune

Arne-Jørgen Skurdal
DAGLIG LEDER/REISELIVSSJEF
Visit Innlandet
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Resultatregnskap
Visit Innlandet SA

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2020

2019

Salgsinntekter

2 333 632

2 899 758

Annen driftsinntekt

3 391 554

1 377 023

Offentlige tilskudd

7 391 644

4 778 396

13 116 830

9 055 177

(55 452)

864

(5 056 209)

(3 970 297)

(136 575)

(96 500)

(6 864 741)

(4 646 464)

(12 112 977)

(8 712 397)

1 003 853

342 780

Annen renteinntekt

3 997

2 427

Annen finansinntekt

9 582

7 812

Sum finansinntekter

13 580

10 239

Annen rentekostnad

(4 213)

(16 359)

(62)

(12)

(4 276)

(16 371)

9 304

(6 132)

Ordinært resultat før skattekostnad

1 013 157

336 648

Ordinært resultat

1 013 157

336 648

Årsresulatet

1 013 157

336 648

Annen egenkapital

1 013 157

336 648

Sum overføringer

1 013 157

336 648

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

1, 2, 3
5, 6
4

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
Netto finans

Overføringer
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Balanse pr 31. desember 2020
Visit Innlandet SA

EIENDELER

Note

2020

2019

343 067

457 300

343 067

457 300

105 083

127 425

105 083

127 425

Investeringer i aksjer og andeler

2 000

2 000

Sum finansielle anleggsmidler

2 000

2 000

450 150

586 725

144 261

71 789

144 261

71 789

1 400 413

1 914 575

226 466

172 765

1 626 879

2 087 341

4 971 033

3 366 864

Sum bankinnskudd, kontanter o.l.

4 971 033

3 366 864

Sum omløpsmidler

6 742 174

5 525 993

Sum eiendeler

7 192 324

6 11 2 718

Anleggsmidler
Konsesjoner, patenter o.l.

6

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

5

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Varer
Sum varer

Fordringer
Kundefordringer

7

Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
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EGENKAPITAL OG GJELD

Note

2020

2019

4 316 443

3 303 286

4 316 443

3 303 286

4 316 443

3 303 286

Leverandørgjeld

573 260

143 715

Skyldig offentlige avgifter

393 340

395 160

Annen kortsiktig gjeld

1 909 281

2 270 558

Sum kortsiktig gjeld

2 875 880

2 809 432

Sum gjeld

2 875 880

2 809 432

Sum egenkapital og gjeld

7 192 324

6 1 1 2 718

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

9

Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

9

Gjeld
Kortsiktig gjeld

Gjøvik, 8. mars 2021
Styret i Visit Innlandet SA

Trond Øverlier
LEDER
Lygnasæter Hotell

Ole Gunnar Borlaug
STYREMEDLEM
Klækken Hotell

Anne Bjertnæs
STYREMEDLEM
Representant for
Gjøvikregionen

Kari Liberg
NESTLEDER
Wood Hotell

Rickard Claesson
STYREMEDLEM
Totenbadet

Kristin Gamme Helgaker
STYREMEDLEM
Kistefos

Ådne Skurdal
STYREMEDLEM
Quality Hotell Strand Gjøvik

Trine Lise Olimb
STYREMEDLEM
Representant for
Hadelandsregionen

Harriet Slaaen
STYREMEDLEM
Representant for
Ringeriksregionen

Jørn Strand
STYREMEDLEM
Representant for
Ringsaker kommune

Arne-Jørgen Skurdal
DAGLIG LEDER/REISELIVSSJEF
Visit Innlandet
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Noter 2020

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

2020

2019

3 962 572

2 975 935

Arbeidsgiveravgift

587 888

466 604

Pensjonskostnader

413 873

388 208

91 875

139 551

5 056 208

3 970 298

Lønninger

Andre ytelser
Sum
Foretaket har sysselsatt 10,7 årsverk i regnskapsåret.

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

NOTE 3 Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

Lønn

Pensjonsforpliktelse

Annen godtgjørelse

927 240,34

50 466,57

6 249,12

NOTE 4 Revisjon
2020

2019

Revisjon

36 500

58 800

Andre tjenester

29 750

0

Sum godtgjørelse til revisor

66 250

58 800
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NOTE 5 Spesifikasjonav varige driftsmidler
Driftsløsøre,inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020

128 525

Tilgang i året

0

Avgang i året

0

Anskaffelseskost 31.12.2020

128 525

Akk. av- og nedskr. 01.01.2020

(1 100)

Akkumulerte avskr. 31.12.2020

(23 442)

Balanseført verdi pr. 31.12.2020

105 083

Årets avskrivninger

(22 342)

Økonomisk levetid

3 år

Avskrivningsplan: Lineær

33,33 %

NOTE 6 Spesifikasjon av immaterielle eiendeler
Konsesjon
Anskaffelseskost 01.01.2020
Tilgang i året

0

Avgang i året

0

Anskaffelseskost 31.12.2020

502 700

Akk. av- og nedskr. 01.01.2020

(45 400)

Akkumulerte avskr. 31.12.2020

(159 633)

Balanseført verdi pr. 31.12.2020

343 067

Årets avskrivninger

(114 233)

Økonomisk levetid

3–5 år

Avskrivningsplan: Lineær
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NOTE 7 Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.
2020

2019

Kundefordringer til pålydende

1 650 413

2 014 575

Avsatt til dekning av usikre fordringer

(250 000)

(100 000)

Netto oppførte kundefordringer

1 400 413

1 914 575

NOTE 8 Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 209 237.
Skyldig skattetrekk er kr 196 024.

NOTE 9 Egenkapital

Egenkapital 01.01.2020
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2020

Annen EK

Sum

3 303 286

3 303 286

1 013 157

1 013 157

4 316 443

4 316 443
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BDO AS
Tordenskjoldsgt. 13-15
2821 Gjøvik

Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Visit Innlandet SA
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Visit Innlandet SA.

•
•
•

Balanse per 31. desember
2020
Resultatregnskap for 2020
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 2020, 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.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (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

Uavhengig revisors beretning Visit Innlandet SA - 2020
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Årsregnskapet består av:

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)

Uavhengig revisors beretning Visit Innlandet SA - 2020

side 2 av 2

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.

Penneo Dokumentnøkkel: 88M5S-NEG32-EI5XS-64Y7S-2J1M7-A2O40

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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