
Sak:  «Visit Hallingdal» 
Hallingdal Reiseliv as 

 
   

Hallingdal Regionråd  
møte 23 11 2012 

Bjørneparken Hotell, Flå 



I Hallingdal har reiselivet like 
stor betydning som enhver 
industriell hjørnestensbedrift i 
andre lokalsamfunn 
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Buskerud %-vis 
fordeling 

Hallingdal %-vis 
fordeling 

Turistrelatert 
omsetning total 

5,6 mrd 100 2,9 mrd 52 % 

Forbruk v å eie 
priv. hytte 

1 mrd 100 0,41 mrd 41% 

Nybygg  av 300 
hytter –  

0,5 mrd 

Samlet turist 
omsetning 

3,8 mrd 

Hol  0,997 mrd Hemsedal 0,969 mrd 

Ål 0,175 mrd Nes 0,133 mrd 

Gol 0,556 mrd Flå 0, 043 mrd 

Antall private 
fritidsboliger 

43 000 16 000 37 % 

Turistrelatert omsetning 2010 – TØI  
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Buskerud %-vis 
fordeling 
Buskerud 

Hallingdal %-vis 
fordeling til 
Hallingdal 

Overnattings-
døgn, totale gd 

9 344 000 100 % 4 636 000 50 %  

Herav private 
hytter , slekt og 
venner 

4 900 000   52% 1 555 000 33 

Herav 
Kommersielle 
gjestedøgn 

4 444 000 100% 3 084 000 70% 

Nes    400 000  totale gd 
Hol 1 700 000 totale gd 
Hemsedal 1 350 000 totale gd 
Ål              400 000 totale gd 
Gol     750 000 totale gd 
Flå     150 000 totale gd 

 
gd = gjestedøgn 

Overnattingsdøgn – alle kategorier -  TØI 
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Buskerud %-vis 
fordeling 

Hallingdal %-vis 
fordeling 

Dir og 
indirekte 
sysselsetting 

10 500 100 3 775 36 % 

Andel av total 
sysselsetting 
inkl off. og 
primærnæring 

Midt Buskerud 
Numedal/ 
Kongsberg 

7,5 
 
5,8 

Hallingdal 33 %   av alle 
sysselsatte 
jobber i 
reiselivet 

Kommunevis: Hol 49 % 
Ål 9 % 
Gol 25 % 
Hemsedal 60 % 
Nes 12 % 

Flå antas å ha en større  % andel i 2012  ,nyheter Bjørneparken og hotellet Flå 13 %   

Turistrelatert sysselsetting 2010 , direkte og indirekte - TØI  



Litt om arbeidet denne høsten 

• 3 arbeidsgruppemøter pr dd 
• 4 møter med  bransjegrupper pr dd 
• Børre Berglund og Rasmus Sandnes innleid 
• Aksjonærmøte 26 11 2012 
• Møte med destinasjonsselskapene (desember) 

• Ønsker/behov om møter med styre  i 
destinasjonsselskap (forespørsler kommer opp nå) 

 



Modeller for kommunale 
fordelingsnøkler 

 
Vurderinger fra 

Arbeidsgruppa og 
styret i Hallingdal Reiseliv  



• Dagens modell  
–  fordelingsmodellen er moden for justering. Antas å ha vart fra 2003. Er antagelig 

en kombinasjon av «70-30», samt reiselivets betydning i den enkelte kommune. 
• Folketall 

– ikke riktig beregningsgrunnlag, den gjenspeiler overhodet ikke reiselivets omfang i 
hver kommune. 

• SSB gjestedøgnsstatistikk  
–  feil beregningsgrunnlag, den fanger ikke overrisling fra private hytter som er en 

stor og vesentlig reiselivsnæring for alle kommunene. 
• «30-70» 

– kommunene i Hallingdal har i regionale samarbeidsprosjekt en fordelingsnøkkel 
som ofte benyttes: «30-70», den vil ikke fungere for dette samarbeidet. 30 % 
fordeles likt på hver av de 6 kommunene, og 70% etter folketall. Modellen tar ikke 
inn i seg reiselivets betydning i den enkelte kommune. 

• TØI ringvirkningsanalyse   
– Analysen ble presentert 2012 og har grunnlag i 2010-tall. Arbeidsgruppa finner 

ikke noen annen riktigere fordelingsnøkkel. Den fanger opp det totale bildet av 
reiselivets mangfold og omfang i regionen.  Selv om det antas å være enkelte 
feilkilder i også i denne, ser allikevel ikke arbeidsgruppa at det finnes bedre 
faktagrunnlag. 

 



3 økonomiske modeller : 

Dagens 30/70 
 

TØI %  TØI  2,9 
mrd fordeles 
(1)  

Tilskudd 2012 930 000 930 000 930 000 100% 
Hol 197 000 190 810 297 600 32  (34) 
Ål 138 000 197 225   74 400   8   (6) 
Gol 197 000 190 810 148 800 16   (20) 
Hemsedal 197 000 113 845 297 600 32   (33) 
Nes 138 000 158 740   74 400   8    (5) 
Flå  98 000   78 569   37 200   4   (2) 

(1) TØI ringvirkningsanalyse 

 



Anbefalinger fra 
arbeidsgruppa og fra styret 

 
• Arbeidsgruppa og styret sine anbefalinger er å legge 

TØI ringvirkningsanalyse til grunn.  
 
• I TØI analysen presenteres den totale 

reiselivsrelaterte omsetningen pr kommune, og 
inkluderer private hytter og handel, og gir beste 
grunnlag for å beregne fordelingsnøkler. 

 



Kommunalt eierskap - diskusjon 
• 4 – årig avtaleverk 
• Aksjonær m tilskudd? 
• Aksjonær m tjenestekjøp? 
• Kommunal behandling? 
• Hvilke tjenester forventes levert av VH? 

– Administrative tjenester for å levere markedsaktiviteter for 
næringen? 

– Andel av tilskudd til profilmarkedsføring av regionen? 
– Politisk næringsengasjement regionale saker? 
– Øvrige ? 
– Tjenester regulert i partneravtale HR- kommunene? 

 

 



«Eventuelt» 
• Styreleder forespurt om å sitte i arbeidsgruppe for landsdelsselskap FjellNorge ( 

Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark) i tilknytning til NHD sin nasjonale 
reiselivsstrategi 

 
• Hallingdal Reiseliv as bør ha representasjon i gruppa. Hva mener eierne ? 

Styreleder eller annen representant? 
 
• Situasjon: styreleder er ikke i et ansettelsesforhold der  arbeidsgiver dekker 

lønn/kostnader. Må avklare godtgjøring for medgått tid , samt reisekostnader. 
Det antas å bli en arbeidskrevende arbeidsgruppe 
 

• Informasjon: HR bes sitte i flere arbeidsgrupper og utvalg via Innovasjon Norge, 
Buskerud Fylkeskommune , Hallingdal Regionråd. HR bes om deltagelse på 
ulike møter, noen med innlegg/foredrag. Når det skjer fra adm.dekkes det av 
lønn. Når det skjer i regi av styreleder må det til en bedre avklaring om 
kostnadsgodtgjøring for tid/reise. Dette er ikke kalkulert i det ordinære 
styrehonoraret. Budsjett-sak. 

 

 



• Ragnhild Kvernberg, styreleder 
– ragnhild@re-plan.no 
– Mobil 90966953 

mailto:ragnhild@re-plan.no
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