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REISELIVSSATSING I HORDALAND 2016/2017
Vi er kjent med at Hordaland fylkeskommune v/Fylkesrådmannen har valgt å redusere det årlige
tilskuddet til Fjord Norge fra 3 millioner kroner til 2,4 millioner kroner for 2016/2017 i sin innstilling til
Fylkesutvalget den 29.01.2016 - Næringsretta partnarskapsmidlar Fjord Norge AS 2016, stikk i strid med
vedtak i de tre andre fylkene på Vestlandet. Dette er i våre øyne en nedprioritering av samarbeidet på
Vestlandet som kan få negative konsekvenser for Hordaland. Vi ber fylkesutvalget om å revurdere dette
og vedta samme bevilgning som Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal allerede har vedtatt,
med kr 3 millioner for 2016/2017.
Forslaget fra Fylkesrådmannen er et brudd med 20 års vellykket samarbeidspraksis der de fire
vestlandsfylkene satser likt gjennom Fjord Norge. Det vil svekke Hordaland sin posisjon i samarbeidet
med de tre andre fylkeskommunene. I en situasjon der vi trenger vekst i turismen for å kompensere for
bortfall av yrkestrafikk fremstår dette uklokt. Det vil medføre en nedbygging av fellessatsingen som i
mange år har skapt vekst for Hordaland fylke og Vestlandet innen reiseliv.
Vi ønsker med dette å belyse hvilke konsekvenser en slik reduksjon av tilskuddet kan føre til.
Bakgrunn
For ca. et år siden ble det enighet om at fylkene skulle jobbe frem en ny langsiktig avtale. Denne ble ikke
ferdig før årsslutt i fjor, men alle de fire fylkene bidrog med 3 millioner kroner i 2015. Alle parter har
ønsket å forlenge dagens tilskudd på 3 millioner kroner per fylke i en langsiktig avtale for perioden 2016
– 2019. Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylkeskommuner har alle vedtatt et tilskudd til
Fjord Norge på 3 millioner kroner for 2016. Helt på overtid, og svært overraskende, kommer det nå en
endret holdning fra Hordaland fylkeskommune som gjør at Hordaland kun innstiller 2,4 millioner kroner
mot tidligere signalisert 3,0 millioner kroner.
De fire fylkeskommunene på Vestlandet 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. Rammeavtalen inneholdt et basis tilskuddsbeløp, og i
perioden 2005 – 2008 ble det i tillegg investert såkalte kompensasjonsmidler slik at hvert fylke
investerte nærmere 3 millioner kroner gjennom arbeidet til Fjord Norge AS. Denne tilleggsinvesteringen
gav så gode resultater at det i 2010 ble jobbet frem en plan som løftet tilskuddet til Fjord Norge til 4
millioner kroner per fylke for perioden 2011 – 2014. Fylkene gjennomført en grundig evaluering av Fjord
Norge for samme periode. Evalueringen viser at satsingen var vellykket. Etter dette samlet altså fylkene
seg om å sette av 3 millioner kroner årlig de neste årene.
Hordaland har hatt en vekst på hele 40,3% i antall gjestedøgn i det internasjonale ferie- og
fritidssegmentet i perioden 2010 – 2014. I 2010 hadde Hordaland totalt 866 883 internasjonale
gjestedøgn i ferie – og fritidssegmentet, mens i 2015 hadde tallet økt til 1 216 142 internasjonale
gjestedøgn. Tallene viser at arbeidet og satsingen via bl.a. Fjord Norge har gitt resultater, og i dag er den
internasjonale ferie- og fritidsturismen i Hordaland like stor som for de tre andre Vestlandsfylkene
tilsammen. Derfor blir det et paradoks og et underlig signal at det nettopp er Hordaland fylkeskommune
som velger å redusere sine tilskudd, når fylket i alle år ha vært en svært aktiv pådriver for
Vestlandssamarbeidet ikke minst gjennom Fjord Norge.

Situasjonen som har oppstått er i ferd med å bli alvorlig for reiselivsnæringen i Hordaland. Det er vel
kjent hos de fleste at deler av næringen er inne i en krevende periode. Dette gjelder spesielt hotellene,
men også eventselskaper, PCO-er, reisebyråer, transportselskaper og andre har merket en kraftig
nedgang på normal yrkesaktivitet. Forretningsreisende samt kurs-konferanse segmentet faller, og flere
aktører vil måtte gå til nedbemanning og permitteringer hvis dette fortsetter. I dette bildet er satsingen
på internasjonal ferie –og fritidsmarkedet ekstra viktig. Fjord Norge har de senere år gjort en svært god
jobb overfor det internasjonale turismemarkedet, og resultatene viser at Hordaland er den store
vinneren innenfor dette segmentet. Tall fra 2015 viser som nevnt en klar nedgang innen
forretningssegmentet, mens ferie –og fritid har tatt seg opp. Satsingen til Fjord Norge er en av flere
viktige komponenter i dette arbeidet, og det fremstår som uvirkelig at Hordaland fylkeskommune
ønsker å redusere støtten til dette arbeidet.
Dersom innstillingen fra fylkesadministrasjonen blir vedtatt, så innebærer dette at Fjord Norge
potensielt vil inngå ny avtale med tre fylker på 3 millioner kroner, mens Hordaland fylkeskommune vil
inntil videre ha en avtale med en ramme på 2,4 millioner kroner. Satsingen på Hordaland vil dermed,
naturlig nok, bli nedprioritert. Dette mener vi ikke er i tråd med de politiske signaler som er gitt av
Hordaland fylkeskommune.
Vi er bekymret over at satsingen på reiselivet i Hordaland med dette nedprioriteres. I den tid vi nå er
inne i burde satsingen styrkes, snarere enn reduseres. Reiselivssamarbeidet som har pågått gjennom
Fjord Norge siden 1993 er helt avhengig av at alle fylker stiller opp likt hva gjelder tilskudd og innsats.
Hordaland har vært vinneren hva gjelder internasjonal ferie – og fritidsutvikling i de årene hvor det har
vært satset sammen fra fylkene, og reiselivsnæringen i Hordaland er mer avhengig av denne
fellessatsingen enn noensinne.
Fjord Norge har i 20 år jobbet målrettet og langsiktig, og resultatene har nå for alvor begynt å vise igjen,
ikke minst i Hordaland. Sammen med Lofoten og kanskje Nordlyset, så er fjordene det fremste Norge
har å by på overfor internasjonal ferie- og fritidsbesøkende. Det finnes ingen faglige argumenter for at
Hordaland skulle ha et mindre behov for å satse på internasjonalt reiseliv enn for de andre
vestlandsfylkene i tiden som kommer, heller tvert imot. Avinor bygger for 4,7 milliarder en ny
innfallsport ved Flesland flyplass, hotellnæringen utvider kapasiteten og nye arbeidsplasser skal skapes.
Da må prioriteringene fra Hordaland Fylkeskommune som et absolutt minimum følge de andre tre
fylkenes bidrag.
Vi ber derfor om at Hordaland fylkeskommune endrer Fylkesrådmannens innstillingen fra 2,4 millioner
kroner til 3 millioner og støtter opp om fellesarbeidet for Vestlandet på lik linje med de øvrige fylkene.
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