
Velkommen til reiselivswebinar:

Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling 
og gjenåpning av reiselivsnæringen 

Møtet starter kl. 12.00

Det blir dessverre ikke anledning til å stille muntlige spørsmål. 
Vi oppfordrer alle til å bruke Q&A-funksjonen på høyre side. 

Vi vil forsøke å svare på spørsmål fortløpende, samt etter presentasjonen.

Opptak av webinaret blir tilgjengelig på våre Innsikt-sider senere i uken:   
https://business.visitnorway.com/no/

https://business.visitnorway.com/no/


Bente Bratland Holm 
Reiselivsdirektør

Audun Pettersen 
Avdelingsleder Bærekraftig Reiseliv og Mat

Disse møter du i dag



Sommeren 20201



Sommeren 2020: Vi har spurt

-57% -41%

-83%

-72%

-42%
NO +51%
DE + 24%
DK +113%



• Nordmenn har reist mer i eget land og til steder 
som har vært på «ønskelisten», men som man ikke 
har besøkt tidligere

• Juli overgikk forventningene, juni OK, mens august 
blir dårlig

• Næringen implementerte raskt smitteverntiltak og
tilpasset produktene til et norsk publikum

• Høsten vil bli svært krevende for de fleste i 
næringen 

• Forventer økt antall konkurser

Status reiselivsnæringen: Sommeren ble 
bedre enn forventet – høsten blir krevende

Manshausen, Steigen



(Med value menes verdien av selskapene/aktørene i de ulike bransjene)



Permitteringsregler

Kompensasjonsordningen for faste kostnader

Lønnstilskudd

Omstillingsstøtte

Tydelig tilbakemeldinger fra næringen



Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling 
og gjenåpning av reiselivsnæringen 2



250 millioner kroner



Inngangskriterie

30% 
gjennomsnittlig
omsetningsfall

Juni
Juli

August 



Hva?

Omstillingskostnader bedriftene vil måtte bære i tilknytning til å 
opprettholde kundetilbudet i en periode der kundegrunnlaget er begrenset

Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak

Tilpasning av virksomheten til kundegrupper med endrede behov og 
preferanser



• Kan ikke brukes til generell 
kapasitetsutvidelse eller nyetableringer

• Kan ikke brukes til utøvende markedsføring 
og salg

• Kan ikke dobbeltfinansieres med eks. 
kompensasjonsordningen (kontantstøtta), 
låneordning reisearrangører eller
kompensasjonsordningen for utgifter til 
lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter

NEI



Hvem:
Tilskuddet er kun rettet mot eksisterende 

reiselivsbedrifter, både SMB og store bedrifter.

Gjelder alle foretak, inkl. ENK, AS, 
næringsdrivende stiftelser ol.

Overnatting (NACE 55)

Attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 
og 93)

Formidling (NACE 79) 

Transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 
49.42), 50 og 51(ex. 51.22)) 

Servering (NACE 56) hvor 
opplevelsen er en sentral del av 
tilbudet



• Konsulentmiljø
• Klyngeorganisasjoner
• Bransjeorganisasjoner
• FoU-miljø 
• Testsenter
• Innovasjonsmiljø
• Næringshager
• Kommunale og interkommunale næringsselskap 
• Offentlige aktører
• Bedrifter som både er “i vanskeligheter” på 

tildelingstidspunktet og som også var “i  vanskeligheter” 
per 31. desember 2019

Hvem kan IKKE søke?



a) personalkostnader for den tid og det omfang de 
benyttes i prosjektrelatert aktivitet

b) kostnader for materielle og immaterielle aktiva 
som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet 

c) kostnader for utvikling, testing og/eller 
implementering av nye produkter eller tjenester

d) kostnader for kjøp av prosjektrelaterte tjenester
e) kostnader forprosjektrelatert materiell, varer og 

utstyr
f) kostnader for tilpasning av markedsmateriell og -

informasjon

Type kostnader



Hvor mye?:
• Inntil 80% av kostnadene (100%)
• Inntil 5 millioner kroner (€800.000) 
• Hele landet
• Inkludert Svalbard
• ESA “Temporary framework”



Søknadsfrist

15.09

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter
/2020/ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnaringen/

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnaringen/


Omstillingskostnader bedriftene vil måtte bære i tilknytning til å opprettholde 
kundetilbudet i en periode der kundegrunnlaget er begrenset
Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak
Tilpasning av produktet til andre kundegrupper

80% av kostnadene

5 millioner kroner

Omsetningsfall på 30% gjennomsnitt i juni, juli og august

Du drive innen reiselivsnæringen

Søknadsfrist 15. september



visitnorway.no/innsikt



Takk for denne gang!

Opptak av webinaret blir tilgjengelig på 
våre Innsikt-sider senere i uken:   
https://business.visitnorway.com/no/

Har du spørsmål eller kommentarer?
innsikt@visitnorway.com

Reiselivswebinar 28.08.20

https://business.visitnorway.com/no/
mailto:innsikt@visitnorway.com
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