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STYRETS BERETNING 2003 

 
Reiselivet hadde i første halvdel av 90-tallet en positiv utvikling med en årlig vekst i 

antall turister som besøkte Norge på 3-5%. I siste halvdel av 90-tallet har det samlet sett 

vært en utflating i antall turister, med en nedgang for sentrale markeder fra 1999. For 

2003 ser man igjen en positiv utvikling i samlet antall turister som besøker Norge, mens 

hotellgjestedøgn fortsetter tilbakegangen. 

 

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) utgjør den samlede sysselsetting innen reiselivet og 

tilhørende næringer ca. 132.000 årsverk. En betydelig andel av dette er kvinner bosatt i 

distriktene. Turismen sikrer i tillegg lokalt næringsliv og lokale tilbud til befolkningen både 

når det gjelder reiseliv og detaljhandel.  

 

Utlendinger på besøk i Norge la igjen 22,6 milliarder kroner siste år, som er en økning på ca. 

50% fra 1990. Reiselivets andel av BNP utgjør ca. 4%, et tall som ikke reflekterer bransjens 

investeringer. 

 

Den samlede innreise til Norge anslås av Transportøkonomisk Institutt (TØI) for 2003 til å 

ligge på 5,280 millioner, fordelt på 1,142 millioner på dagsreise, 1,0 million. på cruisebesøk 

og 3,146 millioner overnattingsreiser. Overnattingsreisene fordeler seg på 2,443 millioner 

feriereiser og 702.000 tjenestereiser. Det samlede antall overnattingsreiser viser for 2003 en 

økning på 1% fra 2002, fordelt på en tilbakegang på 5% innen tjenestereiser og en økning på 

3% på feriereiser. Cruisepassasjerer på dagsbesøk viste en økning på 9% i forhold til 2002. 

Feriegjestene står i alt for vel 18,3 millioner gjestedøgn i Norge, mens vel 3,0 millioner 

gjestedøgn har sin bakgrunn i tjenestereiser. Hovedtyngden av ferietrafikken går på veg eller 

ferge, mens forretningstrafikken fra utlandet først og fremst er basert på bruk av fly.  

 

Resultatene for utenlandske hotellgjestedøgn viser for 2003 i følge SSB en tilbakegang på 7% 

i forhold til 2002. Statistikkene for 2003 for utenlandske campinggjestedøgn viser en nedgang  

på 1% i forhold til 2002. Samlet sett har det i følge SSB vært en nedgang i totalt antall 

gjestedøgn på 2% fra 2002 til 2003.  

 

Den situasjonen som oppsto som en følge av terroraksjonen i USA 11. september 2001, og 

senere krigshandlinger i Irak samt utbrudd av SARS våren 2003 medførte nedsatt reise-

virksomhet spesielt for oversjøiske reiser i 2003. 

 

Satsingen på småskala reiseliv og tematisk rettede produktområder som blant annet fiskereiser 

har i samme periode vist gode resultater innen aktuelle målgrupper og segmenter. 

 

Rammebetingelser og finansiering 

Arbeidet for økt medvirkning fra offentlige myndigheter og fra reiselivsnæringen til felles 

markedsføringstiltak for norsk reiseliv ble videreført i 2003. Til tross for dette arbeidet ble det 

en reduksjon i bevilgningene over statsbudsjettet på 12,2 mill. kroner i forhold til i 2002.  

 

I forbindelse med revidert statsbudsjett for 2003, ble det gitt en tilleggsbevilgning på 10,0 

mill. kroner, slik at det samlet sett ble en reduksjon i det offentliges bevilgning til Norges 

Turistråd (NTR) 2,2 mill. kroner i forhold til 2002-nivå. Tilleggsbevilgningen på 10,0 mill. 



  

 

  

   

  

   
  

kroner i revidert statsbudsjett, utløste et tilsvarende beløp med ekstra midler fra reiselivs-

næringen.  

 

Samlede næringsinntekter inkl. midler fra Landbruket var 99,416 mill. kroner i 2003, som er 

en økning på 18,357 mill. kroner fra 2002.  Hoveddelen av de økte næringsinntektene kom 

som en følge av landbrukets engasjement i forbindelse med markedsføring av Norge i eget 

land, samt næringens matching av tilleggsbevilgningen i forbindelse med revidert stats-

budsjett.  

 

Reduksjoner i det statlige tilskuddet for årene 1997, 1998 og 1999 representerte et betydelig 

tilbakeslag for den internasjonale fellesmarkedsføringen av norsk reiseliv. I en tid med stadig 

økende konkurranse på det internasjonale turistmarkedet, ble den norske innsatsen redusert. 

En reduksjon som vi igjen ser for 2004, ettersom den offentlige bevilgningen til internasjonal 

markedsføring av norsk reiseliv for 2004 er på 103,3 mill. kroner. 

 

Konsekvensene for norsk reiseliv har blant annet som en følge av reduserte offentlige midler 

på slutten av 1990-tallet vært mindre synlighet, manglende interesse og tap av 

markedsandeler i utlandet. Dette har igjen vært medvirkende til den nedgang i internasjonale 

turister som vi har sett de seneste årene.  

 

Måloppnåelse 

Å oppnå påviselige positive resultater av fellesmarkedsføringen har vært avgjørende for 

NTRs langsiktige utvikling. NTR har operert som en kompetanseorganisasjon i spennet 

mellom NTRs samarbeidspartnere – aktørene – og samarbeidspartnernes kunder – turistene. 

NTRs overordnede mål er at partnerne er tilfredse med NTRs måte å bedrive 

fellesmarkedsføring, samtidig som de faktiske resultater skal oppnås gjennom 

markedsandeler, antall overnattingsdøgn og merkevarestyrke. 

 

Målene konkretiseres innenfor; 

 

• partnertilfredshet målt i forhold til tillit, servicegrad, tilgjengelighet, pris/kvalitet, 

leveransepresisjon og gjenkjøp 

• konkrete effekt- og resultatmål som knyttes til NTRs markedsinnsats, dvs. kjennskap, 

kunnskap, reiselyst og attraktivitet 

• medarbeidertilfredshet målt i årlige klimaundersøkelser i forhold til respekt, involvering, 

utfordringer, arbeidsglede og belønning. 
 

Partnertilfredshet måles ved gjennomføring av partnerlojalitetsundersøkelser som viser våre 

partneres uttrykte tilfredshet med de leverte tjenester. Det ble ved årsskiftet 2001/2002 gjen-

nomført en slik undersøkelse blant NTRs partnere i Norge og utlandet, med tilfredsstillende 

resultater.  

 

Høsten 2003 ble det gjennomført en oppfølgende partnerundersøkelse rettet mot norske 

samarbeidspartnere. Målsettingen med undersøkelsen var blant annet å måle lojalitet, tilfreds-

het og relasjonsnivå til Norges Turistråd blant våre partnere.  

 
Undersøkelsen ble utført av ID Capital og besto av 22 dybdeintervjuer, en partnerlojalitets-

undersøkelse med 26 respondenter og en omdømmeundersøkelse med 171 respondenter. 

 



  

 

  

   

  

   
  

Verdiene som fremkom i undersøkelsen var noe høyere enn i 2002, men ikke høye nok i 

forhold til våre målsettinger og det man kan forvente. Undersøkelsen viser at NTR gjennom 

sin virksomhet stort sett dekker næringens viktigste behov og at næringen har en positiv 

nytteverdi av markedsaktivitetene.  

 

NTR får i snitt en relativt bra tilbakemelding, men mangler de virkelige ”landemerkene”, de 

som alle skryter av og er opptatt av. Reiselivsnæringen er fragmentert med mange, ulike 

behov. Det at NTR forsøker å favne alle, gjør at ingen blir maksimalt fornøyd med den jobben 

som gjøres. 

 
De fleste aktiviteter som har vært gjennomført i 2003 har hatt fokus på merkevarebygging og 

Visitnorway.com, samt å bygge relasjoner til norsk reiselivsnæring og landbruket. Arbeidet 

med å etablere en merkevarestrategi for Norge ble igangsatt høsten 2000 og har vært gjen-

nomført i henhold til en fastlagt strategi og implementeringsplan i samarbeid med Merke-

vareforum Norge. Arbeidet i 2003 har i hovedsak vært fokusert på gjennomføring av medie-

kampanjer og presserelaterte aktiviteter i henhold til merkevarekonseptet. 

 

På bakgrunn av reduksjon i tilskuddet til internasjonal markedsføring fra det offentlige til 

Norges Turistråd for 2003 vedtok Merkevareforum Norge i et møte 17.mars 2003 at 

merkevarestrategien for Norge som reisemål i de internasjonale markedene skulle videreføres. 

 

Av hensyn til midlertidige endrede rammebetingelser ble det gjort følgende endringer i 

implementeringen av strategien: 

 

1. Større vektlegging av kompetanseheving blant norske tilbydere og reiselivsaktører. 

Merkevareforum Norge – internasjonalt oppfordrer til gjennomføring av lokale 

prosesser som styrker kompetansen innenfor kundeorientering og merkevarebygging, 

samt legger grunnlaget for forståelse av behovet for felles profilering og 

forbrukermarkedsføring. 

2. Større konsentrasjon og økt fokus i forbrukermarkedsføringen. Gitt nåværende 

ressurstilgang bør den internasjonale forbrukermarkedsføringen fokusere på færre 

segmenter og markeder. Dette er nødvendig for å kunne øke synlighet og frekvens i 

noen få utvalgte markeder som igjen er en forutsetning for å få effekt av den 

internasjonale forbrukermarkedsføringen. 

3. Prioritering av markedsføringstiltak på bekostning av etablerte system for effektmåling 

av de ulike internasjonale kampanjer. Nåværende merkevaretracker erstattes med det 

enklere målesystem. 

 

Det er derfor ikke gjennomført en helhetlig effektmåling av merkevareaktivitetene i 2003. 

 

Arbeidet med markedsføring av Norge som reisemål i eget land ble igangsatt sommeren  

2002. Dette gjennomføres i nært samarbeid med landbruket og norsk reiselivsnæring gjen-

nom Merkevareforum Norge nasjonalt, med 27 deltakende bedrifter og organisasjoner.  

 

Strategiene og konseptene for denne satsingen ble utarbeidet og besluttet i det nasjonale 

Merkevareforum Norge. Kampanjen ble igangsatt våren 2003. Fokus i disse kampanjene var 

bygdekultur, by og kyst. Kampanjene er planlagt over 3 år og er finansiert av midler fra 

landbruket og reiselivsnæringen.  

 



  

 

  

   

  

   
  

Norges Turistråd igangsatte høsten 2002 et scenarieprosjekt med fokus på 3 mulige scenarier 

for norsk reiselivsnæring frem mot 2015. Prosjektet ble ferdigstilt og presentert i september 

2003, med bred politisk og næringsmessig deltakelse. 

 

Norges Turistråd deltok med egne aktiviteter i forbindelse med statsministerens besøk til 

Japan i mai 2003, samt under Kongeparets besøk til Brasil i oktober 2003. 

 

Fremtidig utvikling 

Internasjonal reiselivsmarkedsføring krever en langsiktig relasjonsbygging både mot reise-

bransje og overfor forbruker. En relasjonsbygging som er avhengig av forutsigbarhet i den 

offentlige innsatsen, slik at aktiviteter som igangsettes kan videreføres i henhold til en lang-

siktig planprosess. Reiselivet har en lite lojal kundemasse og er svært konkurranseutsatt, hvor 

konsekvensene av ikke å opprettholde og videreføre de investeringer som er foretatt, raskt får 

følger for preferansene og etterspørselen etter Norge og norske reiselivsprodukter.  

 

Raskere og rimeligere transport har skapt en økt globalisering, hvor det ikke lenger bare er 

våre nærmeste naboland som utgjør den sterkeste konkurransen, men også oversjøiske 

destinasjoner som Nord-Amerika, Oceania og Asia. Denne konkurransesituasjonen krever 

foruten styrket innsats av forbrukermarkedsføring, et bredere kundegrunnlag spredt på flere 

markeder, slik at sviktende interesse og kjøpekraft i ett marked kan kompenseres med økt 

etterspørsel i andre markeder og segmenter. 

 

Norsk og internasjonal reisebransje er inne i en periode med betydelig endringstakt både i 

forhold til etterspørsel, konkurransesituasjon og relativ konkurransekraft. Våre naboland 

oppnår betydelig støtte til regional utvikling og profilering gjennom det EU-samarbeidet som 

Norge ikke er en del av. Vi registrerer at Norge stadig oftere faller ut av medienes statistikker 

og sammenligninger over europeiske forhold. Mens Sverige og Danmark er naturlige transitt-

land hvor reisende får kunnskap og positive erfaringer ved gjennomreise, er Norge en utkant i 

skandinavisk sammenheng. Dette er utfordringer som må møtes ved igangsetting av merke-

varebygging innen utvalgte segmenter og målgrupper i utvalgte markeder, samt en forsterket 

markedsinnsats. 

 

Utviklingen av ny teknologi, endringer i ferievaner og strukturendringer i reiselivsindustrien 

både nasjonalt og internasjonalt, stiller NTR overfor utfordringer og muligheter som krever 

forandringsvillighet, fleksibilitet og nytenkning. Likeledes er det store utfordringer med 

hensyn til å skape et positivt omdømme for Norge i utlandet, samtidig som det er viktig å 

følge med på utviklingen i nye og potensielle markeder. 

 

Styre og Råd 

Det har vært avholdt 8 styremøter og 2 rådsmøter i 2003. 

 

Organisasjonen 

Norges Turistråd er en selveiende, næringsdrivende stiftelse som er etablert i fellesskap av 

staten og reiselivsnæringen i Norge. Stiftelsen skal være et nasjonalt faglig markedsførings-

organ for norsk reiseliv, og har med dette utgangspunkt både et allmennyttig og samfunns-

gavnlig formål. 

 

NTR skal gjennom sin virksomhet bidra til å stimulere og styrke den samlede reiselivsnærings 

lønnsomhet og konkurranseevne. Virksomheten omfatter alt innen informasjon og profilering, 



  

 

  

   

  

   
  

generell produktmarkedsføring og markedsinformasjon for å øke reiselivsprodusentenes 

kunnskap om markedene og markedspotensiale.  

 

NTRs virksomhet har i 2003 vært ledet fra hovedkontoret i Oslo. Den videre organisasjonen 

er bygget opp rundt regionene Norden, Mellom-Europa, Syd-Europa og Storbritannia/Nord-

Amerika med sikte på å kunne operere med faglig tyngde internasjonalt i de tilhørende 

markeder. Norges Turistråds utenlandskontorer var i 2003 fordelt på Danmark (København), 

Frankrike (Paris), Italia (Milano), Spania (Madrid), Storbritannia (London), Sverige  

(Stockholm), Tyskland/Nederland (Hamburg), USA (New York). I tillegg bearbeides det 

japanske/asiatiske markedet fra et skandinavisk felleskontor i Tokyo. Dette kontoret er 

organisert som en egen enhet. Aktivitetene rettet mot det finske markedet ble avviklet i 2003. 

 

NTR hadde ved årsskiftet 75 ansatte, hvorav 33 arbeidet ved Oslo-kontoret og 42 ved 

utekontorene. Antall ansatte er fordelt på 47 kvinner og 28 menn. NTR har gjennomført tiltak 

vedrørende likestilling i organisasjonen. 

 

NTR inngikk ved årsskiftet 1999/2000 en avtale om utvidet bedriftshelsetjeneste som også 

innbefatter det fysiske arbeidsmiljøet.   

 

Det ble ved årsskiftet 2001/2002 gjennomført en klimaundersøkelse i organisasjonen. Denne 

undersøkelsen ble fulgt opp høsten 2003 med en undersøkelse som besto av 10 dybde-

intervjuer og en intern klimaanalyse med en svarprosent på 86%. Det generelle bildet var noe 

bedre enn ved forrige undersøkelse. Det er til dels meget store variasjoner mellom de ulike 

avdelinger og kontorer, med vesentlige forbedringsområder. Det var spesielt behov for bl.a. 

bedre samordning mellom ledelse og medarbeidere, behov for tydeligere mål, behov for mer 

vekt på opplæring og videreutdannelse, samt tydeligere prioriteringer.   

 

Denne undersøkelsen viser samtidig at det er et positivt arbeidsmiljø i NTR. Sykefraværet i 

organisasjonen var i 2003 på 7,35%. Dette er fortsatt høyt, men er en vesentlig forbedring fra 

2002 hvor den var på 9,85%.   

 

Norges Turistråd har i 2003 videreført tiltak med hensyn til miljø i den daglige virksomheten. 

Dette er innføring av resirkulering av papir med egne innsamlingskorger på hvert enkelt 

kontor, bruk av miljøvennlige vaskemidler, resirkulering av toner til kopimaskin og printere. 

Ved innkjøp av papir og trykkprodukter settes det krav til miljøvennlig papir og bruk av  

leverandører med miljøprofil.  

 

NTR har en egen miljøplakat i alle kataloger som forteller om norsk natur og miljø. Dette er 

et samarbeid med WWF.  NTR driver ikke egen virksomhet som forurenser det ytre miljøet. 

 

Fremtidsutsikter 

Reiselivet har det siste året opplevd etterspørselssvikt som en følge av terrorhandlingene i 

USA i september 2001, krigshandlinger i Irak og SARS epidemien våren 2003. Dette er en 

situasjon som spesielt ser ut til å ramme den oversjøiske turismen. I tillegg har en etter 

forholdene sterk norsk kronekurs også hatt en negativ innvirkning på turismen til Norge.  

 

For norsk reiselivsnæring er det også usikkerhet med tanke på 2004, men det ser ut til at 

turisttilstrømmingen til Norge kan bli positiv fra enkelte markeder, blant annet som en følge 

av en betydelig lavere norsk kronekurs.  

 



  

 

  

   

  

   
  

Produktutvikling tilpasset trender i våre viktigste markeder, samt utnyttelse av ny teknologi er 

avgjørende faktorer for å tilrettelegge for vekst i utenlandstrafikken til Norge de kommende 

år.  En fremtidig vekst i turisttrafikken vil spesielt kunne komme innen definerte segmenter 

og målgrupper i prioriterte markeder. 

 

Norges Turistråd videreutviklet strategigrunnlaget i 2003 og kom med en oppdatert 

forretningsplan for perioden 2004-2006.  

 

Norges Turistråd gjennomførte i 2002 et internt prosjekt for å vurdere potensielle nye 

markeder. Resultatene av dette arbeidet viser at det er et potensial i Russland, Kina og India.  

Det ble på denne bakgrunn, samt etter ønske fra reiselivsnæringen igangsatt et eget prosjekt i 

Russland og i Kina i 2003. 

 

I henhold til Stortingets vedtak av 18. juni 2003 inngår Norges Turistråd, sammen med 

Norges Eksportråd, SND og Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) i det nye 

særlovsselskapet Innovasjon Norge. Dette medfører at Stiftelsen Norges Turistråd avvikles i 

2004 og at alle eiendeler, egenkapital, leverandørgjeld og utestående fordringer blir overtatt 

av Innovasjon Norge. 

 

Norges Turistråds økonomi 

NTR har en økonomi preget av soliditet. Den bokførte egenkapitalen er på 21,072 mill. 

kroner.  Stiftelsen Norges Turistråd avvikles i løpet av 2004 og egenkapitalen overføres 

Innovasjon Norge. 

 

Resultat for Stiftelsen Norges Turistråds morselskap i 2003 er: 

 

Stiftelsen Norges Turistråd, mor 

Omsetning  kr. 215.479.565 

Årsresultat  kr.     1.707.257       

 

Årsoverskuddet disponeres slik: 

Til annen egenkapital kr.     1.707.257 

 

 

Oslo, 1. mars 2004  
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