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Forslag til modell for kommunal/statlig turistskatt. 
 
Med bakgrunn i budsjettforliket for statsbudsjettet 2023 mellom AP, SP og SV, verbal 7: «Stortinget 
ber regjeringen fremme forslag om en kommunal/statlig turistskatt senest i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2024.», foreslår vi pilottesting for avgrenset utprøving av modell for 
fellesgodefinansiering og -forvaltning i UNESCO vestnorsk Fjordlandskap Nærøyfjorden og 
Geirangerfjorden og Lofoten «De Grønne øyene» som særegne reisemål og pressområder. 
 
Siden 2018 har det vært gjennomført en omfattende utredning[4] med involvering av Menon 
Economics, Advokatfirmaet Selmer, Vestlandsforsking, Regionalt forskningsfond Vestlandet og en 
rekke reisemålselskap, kommuner og regioner i hele landet om avklaring av utfordringer og mulige 
løsninger knyttet til fellesgodefinansiering- og forvaltning av natur- og kulturressurser relatert til 
reiselivsutviklingen i Norge. 
 
NHO reiseliv, Virke reiseliv og Norsk reiseliv har vært løpende orientert om arbeidet, og tilslutter 
prinsippene i modellen til tross for at de er sterkt kritiske til innføring av turistskatt. Modellen er med 
i den nasjonale reiselivsstrategien pkt. 15 s. 67 Forvaltning og finansiering av fellesgoder, og ble 
omtalt i innstilling 91 S med representantforslag til Stortinget november i 2020 om utredning og 
innføring av turistskatt. I tillegg har løsningen i perioden blitt presentert for NFD, KLD, 
Reisemålsutvalget, KS og flere Stortingspolitikere. 
 
Målsettingen har vært å etablere en konkret pilotordning for utprøving i noen utvalgte områder. Det 
er store variasjoner i antall besøkende til ulike steder med varierende ressursgrunnlag. Dette fordrer 
verktøy og ordninger spesielt tilpasset sårbare pressområder, og betyr at noen steder og områder er 
avhengig av tilgang til ordninger for bærekraftig besøksforvaltning. UNESCO verdensarvområdet 
Vestnorsk fjordlandskap og «De Grønne øyene» i Lofoten er særskilte eksempel på slike områder. I 
Stortingsmelding nr. 35 (2012-13) – Fremtid med fotfeste - og Stortingsmelding nr. 19 (2016-17) 
Reiselivsmeldinga - er det understreket at: « De norske verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn 
for den beste praksisen innen natur- og kulturminneforvaltning når det gjelder tilstand, forvaltning og 
formell beskyttelse.»    
 
I november 2021 oppfordret NFD direkte om at det ble sendt en anmodning for en pilottesting av 
modellen som en direkte oppfølging fra regjeringen med bakgrunn i følgende presisering i 
Hurdalsplattformen: "Sikre lokal verdiskaping og tilrettelegging ved å gi kommuner mulighet til å 
innføre besøksbidrag. Det skal raskt settes i gang ett eller flere pilotprosjekter, for eksempel i Lofoten, 
basert på lokalt initiativ." Anmodningen ble sendt til NFD 2. desember 2021 fra 
verdensarvkommunene og kommunene i Lofoten: «Verdensarvkommunene Stranda, Aurland, Voss 
herad, Fjord, Lærdal og Vik anmoder med dette om at Nærings- og fiskeridepartementet utnevner 
verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap (Geirangerfjord- og Nærøyfjordområdet) og 
reiselivsregionen Lofoten til landets første piloter for uttesting av en modell for 
fellesgodefinansiering.» 

 
[4] Vestland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Verdsarvrådet for Vestnorsk Fjordlandskap, Stiftinga Geirangerfjorden 
Verdsarv, Nærøyfjorden Verdsarvpark, Sogn regionråd, Stranda kommune, Fjord kommune, Visit Sognefjord AS og Geiranger utvikling 



 
 
Vi ber om at Reisemålsutvalget inkluderer muligheten for en avgrenset pilottesting av modellen i 
UNESCO vestnorsk Fjordlandskap Nærøyfjorden og Geirangerfjorden og Lofoten «De Grønne øyene» 
som del av tilrådningen for fellesgodefinansiering. 
 
 
For verdensarvkommunene rundt Geirangerfjorden og Nærøyfjorden, Vestland fylkeskommune, 
Møre og Romsdal fylkeskommune og Sogn regionråd, Prosjektleder Ståle 
Brandshaug. Mail: stale@sognefjord.no og mobil: 909 61 179. 
  
For kommunene i Lofoten, Lofotrådet og Destination Lofoten, Daglig leder/reiselivssjef Destination 
Lofoten AS,  Line R. Samuelsen. Mail: line@visitlofoten.no og mobil: 922 46 956. 
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