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Det vises til sak PS 23/2016 – Næringsretta partnerskapsmidler til Fjord Norge AS 2016
Fellessatsningen gjennom Fjord Norge har vært et av de mest vellykkede samarbeid for Vestlandet de siste 20
årene og bidratt til å løfte Vestlandet og Hordaland frem som vinnerdestinasjonene i Norge innen internasjonal
turisme i dag. Gjennom sitt eierskap i Fjord Norge AS har de fire fylkeskommunene på Vestlandet siden
opprettelsen av selskapet i 1993, utgjort grunnmuren i finansieringen av et felles internasjonalt
markedsføringsarbeid for reiselivet i landsdelen.
Fylkeskommunene har siden 2005 hatt en felles ramme- og samarbeidsavtale med Fjord Norge AS vedrørende
tilskudd til arbeidet med internasjonal markedsføring av reiselivet på Vestlandet og av de fire Vestlandsfylkene.
I perioden 2011-2014 ble tilskuddet til Fjord Norge løftet til NOK 4 MILL pr. fylke. Evalueringen var god,
trafikkveksten over målsetning. Fjord Norge maktet i denne perioden å unngå en økning i sine driftskostnader,
hele tilleggsbevilgningen gikk til markedsarbeid.
I slutten av 2014 ble fylkene enig om at det skulle lages en ny ramme- og samarbeidsavtale med mål om å sikre
et tilskudd til Fjord Norge på NOK 3 MILL. Avtalen ble ikke ferdig før årsslutt, men fylkene endte opp med et
tilskudd til Fjord Norge på NOK 3 MILL pr. fylke i 2015, da dette har ligget som felles ambisjon i en ny langsiktig
avtale. I 2015 har det pågått et arbeid mellom fylkene med å utarbeide en ny felles ramme- og samarbeidsavtale
fra 2016 til 2019.
De tre øvrige fylkene har arbeidet ut fra at det var konsensus rundt en ny ramme- og samarbeidsavtale med
Fjord Norge med et tilskuddsbeløp på NOK 3 MILL og der foreligger i dag vedtak i Rogaland, Sogn og Fjordane
og Møre og Romsdal fylkeskommune på NOK 3 MILL fra hvert fylke til Fjord Norge for 2016.
I innstillingen fra fylkesadministrasjonen i Hordaland fylkeskommune til fylkesutvalget foreslåes det, uten
forvarsel, at Hordaland fylkeskommune bare skal bidra med NOK 2,4 MILL i 2016 og 2017. Dette blir i så tilfelle
første gang noensinne at et av fylkene velger å gå vekk fra prinsippet om felles basistilskudd til Fjord Norge og
således det solidarisk ansvaret som har eksistert om å løfte et slikt fellesarbeid for reiselivet på Vestlandet likt i
lag.
Kon sekvenser:
Hordaland fylke er det største turistfylket i Norge, og er nesten like stor i antall internasjonale gjestedøgn som de
tre øvrige Vestlandsfylkene til sammen. Dette gjør Hordaland fylke til motoren innen det felles internasjonale
markedsføringsarbeidet for reiselivet, en posisjon som fordrer lederskap fra Hordaland fylkeskommune.
Hordaland fylke er det fylket med størst internasjonal turistvekst de siste årene, og reiselivet i Hordaland tjener
aller mest på fellesarbeidet gjennom Fjord Norge, og på at alle fylkene i landsdelen bidrar likt. Derfor skaper
innstillingen fra fylkesadministrasjonen sterke reaksjoner i reiselivsnæringen i Hordaland og på Vestlandet.

De fylkeskommunale tilskudd fungerer som katalysator for at reiselivsnæringen og andre samarbeidspartnere
investerer. Et bortfall av NOK 600 000 fra Hordaland fylkeskommune vil kunne medføre en svekkelse av det
internasjonale reiselivsarbeidet for Hordaland og Vestlandet med opptil NOK 10 MILL. Dette kommer på toppen
av en allerede svekket internasjonal kjøpekraft basert på en svært lav kroneverdi. Midlene fra Hordaland
fylkeskommune utløser nemlig tilsvarende midler fra de tre øvrige fylkene, som igjen utløser tilsvarende midler
fra reiselivsnæringen på Vestlandet. Disse NOK 4,8 MILL matches igjen med samarbeidspartnere internasjonalt
og gir landsdelene markedsføring og salg for nesten NOK 10 MILL. Dette er investeringer Fjord Norge AS
allerede har igangsatt for 2016, basert på forventingen om at også Hordaland fylkeskommune ville følge opp sin
del av Vestlandssamarbeidet. At Hordaland fylkeskommune nå innstiller, uten forvarsel, reduksjon av sitt
tilskudd, vil sette store deler av dette arbeidet i fare, og vil i verste fall føre til store tap for Fjord Norge AS, og i
beste fall til at profileringen og salget av reiselivet i Hordaland må skaleres kraftig ned til fordel for de andre
fylkene som satser mer.
I en tid med tøffe omstillinger har politisk ledelse i Hordaland fylkeskommune signalisert tydelig behov for en
sterkere Vestlandsregion. At Hordaland fylkeskommune ved første anledning, svekker det samarbeidet som har
fungert lengst og best på Vestlandet gir derfor ikke mening slik vi ser det. Reiselivet er den tredje største
næringen for Hordaland fylke og en potensiell vekstnæring i en tid med store endringer. God utvikling av
reiselivet i regionen krever felles-satsning skal vi klare å vinne kampen i verdens største industri der nesten alle
land satser. Det må skapes reiselyst for at det skal skapes vekst. En svak krone bidrar ikke til det, da en
kortsiktig rabatt alene får ikke verden til å velge Hordaland og Vestlandet.
All forsking viser at turisme har stor overrislingseffekt og bidrar til at langt flere næringer får avkastning på
verdiskapningen reiselivet bidrar med. Reiselivet er viktig for distriktene og lokalsamfunn, og i en tid med lavere
aktivitet innen kurs- og konferansemarkedet, er internasjonal turisme utrolig viktig for en by som Bergen. Skal
viktige turistområder som Bergen, Hardanger og Voss klare utfordringene fremover krever det et sterkt felles
internasjonalt Vestlandsarbeid gjennom fellesskapet i Fjord Norge. Her trenger reiselivet at Hordaland
fylkeskommune viser vei og satser.
I notatet som er lagt frem av fylkesadministrasjonen i Hordaland blir Fjord Norge og det samarbeid vi leder
omtalt svært positivt og som en sentral årsak til at reiselivet på Vestlandet står sammen og lykkes. Allikevel gis
det ingen forklaring eller argumentasjon for hvorfor det innstilles på et tilskudd som er lavere enn de andre
fylkene. Dette tolker vi som et tegn på at der ikke er noen andre grunner til å svekke dette viktige
Vestlandssamarbeidet enn behovet for å få budsjettet i balanse. Vi håper og tror dette arbeidet betyr såpass
mye for Hordaland fylkeskommune, at det er mulig å finne gode løsninger innenfor budsjettene til
fylkeskommunen.
Vi ber om at innstillingen på NOK 2,4 MILL i fremlagt sak om tilskudd til Fjord Norge, omgjøres til
NOK 3 MILL, på lik linje med de øvrige tre fylkeskommunene på Vestlandet.
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