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ByutviklingUrbanisering

Viktigste kommunevalgsak

• Parkering og betaling

• Bærekraftige destinasjoner (sertifisering)

• Renovasjon

• Betal toaletter

• Cruise – volum (idealt tak)

• Gågater / gangstier

• Bussregulering

For de som  bor og de som besøker



Urbanisering

Richard Florida

• Tiltrekke «den kreative klasse» hospitality industry

+ kreative jobber + kompetansemiljøer

• Før: Folk flyttet til fabrikken

• Nå: Firmaer flytter dit det er attraktive innbyggere

• Hva gjør at folk har lyst til å bo?

Byutvikling
For de som bor og de som besøker



Urbanisering

Momentium

• Festivaler

• Utesteder

• Gründermiljøer

• Allsidige arbeidsplasser for begge kjønn

• Attraktivt friluftsliv og opplevelsesbedrifter

• Sosiale møteplasser

• Sykkel og gode kollektiv løsninger

• 5G

Byutvikling
For de som bor og de som besøker

https://www.momentium.no/


Klima Reiseliv er fremoverlente
Luftfart står for 2,4% av CO2 utslipp i Norge



Artsutryddelse, 

avfall & resirkulering

GrowHub @Clarion Hotel The Hub, 

dyrker salat og grønnsaker m.m.

Artsutryddelse

avfall & resirkulering



Likestilling

Små kjeder:

• Hot services og 62`nord:100% kvinnelige 

hotelldirektører

Komparativt fortrinn
Rekrutterer begge kjønn

Store kjeder:

• First, Choice, Scandic og Thon: 50% 

kvinnelige ledere og direktører



Likestilling «Vi tror på alle guder og 

elsker den vi vil»

Nordic Choice

@Pride Parade



Overvekt

& fedme Naturbasert reiseliv



Kroniske 

sykdommer Sunnere kosthold i 

serveringsbransjen

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden:

• Innkjøpskjeden er eid av medlemmene og overskuddet 

tilbakeføres tilbake til medlemmene gjennom en 

attraktiv bonusordning

• Av NHO Reiselivs om lag 3000 medlemmer er rundt 

2200 bedrifter tilsluttet innkjøpssamarbeidet

• Vi har avtaler med et bredt spekter av 

samarbeidspartnere. Vi er grossist- og 

leverandørnøytrale for at våre medlemmer skal ha 

valgmuligheter på sine vareinnkjøp. 

Mindre salt

Mindre sukker

Mindre fett



Reiselivet

• Europas 3. største sosioøkonomiske næring

• 12 Millioner mennesker

• 1 av 5 nye jobber



«Bærekraftig reiseliv –bidrar med lokale   

løsninger på globale utfordringer» 

Stavanger Aftenblad 03.07.2019 Gudbrandsdølen Dagningen 14.06.2019 Lofotposten 09.05.2019



Bedre tall/fakta:

Reiselivsnæringens verdi

NHOreiseliv.no



«Reiselivet trenger god lokal politikk» 
Kronikker:

Sunnmørsposten 27.02.2019 Budstikka 16.03.2019 Finnmarken 25.01.2019



Nei til økt reiselivsmoms

Mer enn 30 oppslag

NHO Reiseliv er en sentral aktør 

i halvparten av disse



NHO Reiseliv: 

«forventer at 

regjeringen holder sitt 

løfte om å ikke innføre 

turistskatt». 



Capia/Menonrapport:

Airbnb: Vekst og urettferdige rammevilkår



Cruise og utslipp







Fisketurisme



23.-25.april i Oslo



Takk for meg



AVSLUTNING


