
Årsberetning 2015

#diggeroslo



ÅRSBERETNING 2015 03

OSLO VISITOR CENTRE 08

MEDIER OG KAMPANJER 12

KONGRESSMARKEDSFØRING 16

HOTELLSTATISTIKKEN 20

REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 22

Innhold



03 : Årsberetning 2015

Styret har i 2015, siden ordinær general- 
forsamling 28.05.15, bestått av følgende:
• Adm.direktør, Tarje Hellebust   
 Radisson Blu Plaza Hotel, (styreleder)
• Driftsdirektør Kjersti Ringholm Ulstein,  
 Scandic Hotels, (nestleder)
• Konserndirektør Kommunikasjon og 
 samfunnskontakt Helge Otto Mathisen,
 Color Line 
• Adm.direktør Morten Thorvaldsen, 
 Thon Hotels AS 
• Chief Commercial Officer Thomas Alexander  
 Ramdahl, Norwegian Air Shuttle ASA
• Adm.direktør Gjøran Sæther, Fursetgruppen
• Museumsdirektør Stein Olav Henrichsen,  
 Oslo kommune/ Munch-museet
• Høyskolelektor, Institutt for markedsføring  
 Cecilie Staude, Handelshøyskolen BI
• Senterleder Øystein Aurlien, Paleet i Oslo 
Valgkomiteen har i 2015 bestått av følgende: 
• Tidligere styremedlem i VisitOSLO, 
 Svein-Petter Haslerud (leder)
• Tidligere styremedlem i VisitOSLO, 
 Hallvard Bratberg
• Kommunikasjonssjef Kathrine Daniloff

Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultat- 
regnskap og balanse med tilhørende noter ett 
rettvisende bilde av driften og om selskapets  
stilling ved årsskiftet. Regnskapet viser at aktivi-
teten har vært god og som normal.  

Noen av utviklingsaktivitetene i 2015 var 
som følger:
• Sømløs billettløsning/digital billettluke – 
 direkte tilgang til å kjøpe billetter hos blant  
 annet Ticketmaster. Arbeidet vil fortsette i  
 2016.
• Vi utvikler et fast arrangement under Nobels  
 Fredspris. VIPeace2015 ble en suksess med  
 journalister og store agenturer fra hele 
 Europa. Vi bygger videre på dette arrange- 
 mentet og viderefører aktiviteten i 2016 
• Under Oslo Innovation Week, arrangert av  
 Oslo Business Region, arrangerte VisitOSLO  
 et eget seminar, Travel Tech Day på 
 Nobels Fredssenter. 
• Etablert et SoMeForum for aksjonærer og  
 samarbeidspartnere for å styrke bransjens  
 kompetanse i sosiale medier.
• Min Konferanse, en digital kampanje (film)  
 som henvender seg til kongress og 
 konferansemarkedet. Hensikten var å 
 inspirere fagmiljøer til å invitere til 
 kongresser og konferanser i Oslo med 
 bistand fra VisitOSLO.

Ved utgangen av 2015 hadde selskapet en 
positiv egenkapital på kr. 10.198.758. Egen- 
kapitalen er i overensstemmelse med aksje- 
lovens krav. Det er styrets oppgave å se til at 
selskapets egenkapital er forsvarlig i forhold 
til den virksomheten som til enhver tid drives. 
Fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse 
av regnskapet. Det bekreftes herved at forut-
setningen om fortsatt drift er til stede. Selska-
pets økonomi baserer seg i stor grad på til-
skudd fra Oslo kommune vedtatt i bystyret for 
2016, samt markedsføringsbidrag fra selskapets  
aksjonærer. I tillegg disponeres avkastning på 
egen kommersiell virksomhet. VisitOSLOs dis- 
ponible ressurser skal brukes til markeds- 
aktiviteter for å øke antall besøkende til Oslo 
samt til utøvelsen av vertskapsfunksjoner gjen-
nom drift av besøkssenteret m.m. 

ØKONOMISK GRUNNLAG
Det økonomiske grunnlaget for VisitOSLO as’ 
virksomhet i 2015 har vært:
• Inntekt  av kommersielle aktiviteter
• Tilskudd fra Oslo kommune
• Markedsføringsbidrag fra næringen
• Prosjektinntekter

MILJØ
Arbeidsmiljøet anses som godt.  Det har ikke 
blitt rapportert om skader eller ulykker på  
arbeidsplassene. Sykefraværet i bedriften er 
lavt og har utgjort 239 sykedager som utgjør 
3,7%. Virksomhetens art medfører verken foru-
rensning eller utslipp som kan være til skade for 
det ytre miljø.

LIKESTILLING
Av 25 fast ansatte i bedriften var 19 kvinner og 
6 menn. Selskapet har innarbeidet policy som 
tar sikte på at det ikke forekommer forskjells-
behandling grunnet kjønn.

24. DRIFTSÅR FOR VISITOSLO AS 
Selskapet har i 2015 videreført sine salgs- og 
markedsinnsatser på både nære og fjerne  
markeder.  
Det positive samarbeidet med Oslo kommune, 
primært ved Byrådsavdeling for næring og eier-
skap og Byrådsavdeling for kultur, idrett og fri- 
villighet, har også vært videreført og utvidet 
med noen enkeltstående prosjekter. Som en 
oppfølging til Oslo kommunes ”Reiselivsplan” 
har vi arbeidet for å skape et engasjement i 
Oslo kommune for å utløse ressurser til inter- 
nasjonal profilering av hovedstaden. Dette  
arbeidet videreføres i 2016.  

VisitOSLO as er hovedstadsregionens markedsføringsselskap for reiselivet. Selskapet 
står også for driften av turistinformasjon i Oslo, samt produksjon av trykket og  
elektronisk informasjon som tilreisende, næringen og regionens befolkning har behov 
for.  Selskapet ble opprettet som aksjeselskap 01.01.92 og avløste den halvkommunale 
stiftelsen Oslo Promotion og Oslo Reiselivsråd. Disse selskapene var i sin tid etter-
følgere til Reisetrafikkforeningen for Oslo og omegn som ble etablert av Oslo kommune 
i 1929.



04 : Årsberetning 2015 

Fra venstre: Bente Bratland Holm, Gjøran Sæther, Øystein Aurlien, Cecilie Staude, Tarje Hellebust, Morten Thorvaldsen, Thomas Alexander Ramdahl 
og Helge Otto Mathisen. Kjersti Ringholm Ulstein og Stein Olav Henrichsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Oslo, 21.04.16

Tarje Hellebust
styreleder

Kjersti Ringholm Ulstein
nestleder

Bente Bratland Holm
adm. direktør

Morten Thorvaldsen   Gjøran Sæther Helge Otto Mathisen

Cecilie Staude Øystein Aurlien Stein Olav Henrichsen Thomas Alexander Ramdahl

Open Top Sightseeing Norway AS (Open Top) 
har stilt spørsmål ved om Oslo kommunes til-
skudd til VisitOSLO AS har vært gitt i samsvar 
med EØS-avtalens statsstøtteregler. Det har 
vært en brevveksling mellom Oslo kommune og 
Open Top i sakens anledning. Oslo kommune 
har gitt uttrykk for at tilskuddene etter kom-
munens syn ikke strider mot EØS-avtalen. Open 
Top har varslet at det kan være aktuelt å bringe 
saken inn for EFTAs overvåkningsorgan (ESA). 
Det er etter VisitOSLOs syn for tidlig å si noe 
om utfallet av disse prosessene, men for or-
dens skyld finner VisitOSLO det riktig å gjøre 
oppmerksom på forholdet. VisitOSLO følger 
saken tett, og foretar en løpende vurdering av 
eventuelle tilpasninger av driften hvis saken 

skulle medføre endringer i rammebetingelsene,  
eller medføre andre økonomiske konsekvenser.  
VisitOSLO har med basis i den informasjonen 
som foreligger ikke grunnlag for å vurdere saken 
annerledes. 
VisitOSLO as har hatt et høyt aktivitetsnivå 
i 2015. Styret retter en takk til selskapets  
aksjonærer og øvrige samarbeidspartnere som 
har bidratt med økonomiske ressurser og natu-
ralytelser (transport, overnattinger, bespisning, 
mottakelser, møterom o.l).
Styret takker selskapets ansatte som i 2015 har 
nedlagt et viktig arbeid for å markedsføre Oslo 
som reisemål samt vertsby for internasjonale 
kongresser, i tillegg til et omfattende informa-
sjonsarbeid til beste for kultur- og næringsliv.
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Vibeke Wessel Finstad
Avdelingssjef

Medier og kampanjer

Bente Bratland Holm
Adm. direktør

Per Erik Berg 
Økonomisjef

Synne Myhre
Avdelingssjef

Vertskapstjenester

Annie Kristi Korsmo
Avdelingssjef

Kongress og arrangement



Bente Bratland Holm
Oslo entusiast & Adm.direktør
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I 2015 jobbet VisitOSLO aktivt og målrettet 
mot å nå sine tre hovedmålsettinger. 

Vårt første mål er å øke verdiskapningen med 
55 % fra 2012 til 2019. I 2014 hadde vi en verdi- 
skapning på 13,4 milliarder kroner. Grunnet  
økningen gjestedøgnstatistikken for 2015 viser, 
har vi stor tro på at denne økte betraktelig 
også i 2015. 

Vårt andre langsiktige mål var 20 % økning 
i Oslos digitale fotavtrykk. Ettersom denne 
målingen ble startet i mai 2014 var 2015 første 
gangen vi faktisk kunne se en utvikling og  
resultat med dette digitale pionerarbeidet. 
Våre målinger viste at det var en økning på 
lang mer enn 20 %, på de tre komponentene 
som utgjør det digitale fotavtrykket. Oslo blir 
diskutert, fotografert og omtalt i hele verden 
og det liker vi.

Vårt tredje langsiktige mål er 3 % årlig vekst i 
antall gjestedøgn. I 2015 var det en økning på 
8 %. Dette er langt over vår målsetting. Vi ser 
også at hotellenes lønnsomhet har økt – dette 
er et resultat vi er godt fornøyd med. I 2015 har 
det vært mye fokus på hvorfor man besøker 
Oslo, og selv om det fremdeles er møte- 
virksomhet som dominerer, ser vi at helgene 
blir bedre og bedre for hotellene - spesielt når 
det er arrangementer i byen.

Oslo Visitor Centre hadde sitt første driftsår 
på Ø, med vellykket resultat. Antall besøkende 
har økt med 31 % og USA, Tyskland og  
Storbritannia er blant de mest besøkende 

nasjonalitetene. I tillegg har andelen norske 
besøkende på Oslo Visitor Centre økt med 3 % 
fra året før og utgjorde en av de største grup-
pene med besøkende.

Vi har hatt noen endringer i ledergruppen 
dette året – vår tidligere kongressjef Anne 
Wallin Rødven og økonomisjef Steinar Hansen 
gikk begge av med pensjon. Annie Kristi Korsmo 
ble ansatt som ny kongressjef og Per Erik Berg 
kom inn som ny økonomisjef. 

Det har vært nok et år med et høyt aktivi-
tetsnivå i VisitOSLO i 2015. Vi fortsetter å 
utfordre pioneren i oss og fikk som første 
by i verden på plass en sømløs billettløsning 
på våre nettsider – nærmere bestemt i vår popu- 
lære What’s On-kalender som viser tilgjenge-
lighet av billetter på de forskjellige arrange-
mentene oppført på både nettsider og app. 
Dette var og er et svært vellykket prosjekt og 
skal ferdigstilles i løpet av 2016. 

For å øke fokus på Oslo som fredsby arrangerte 
vi en vellykket FAMtrip, #VIPeace15, under 
utdelingen av Nobels fredspris. Her deltok  
potensielle framtidige kunder og presse.  Dette 
har i skrivende stund allerede gitt gode resultater 
i form av booking av nye arrangementer til 
byen

Gjengen som satt på Grev Wedels plass flyttet til 
nye lokaler i Kirkegata 25 rett før jul. Der trives 
vi veldig godt med å sitte samlet i landskap.

2016 – bring it on!
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OSLO KOMMUNE
Oslo kommune er VisitOSLOs viktigste enkelt-
stående samarbeidspartner. I tillegg stiller byens 
politiske og administrative ledelse seg til dispo-
sisjon i forbindelse med mottakelser knyttet til 
kongresser og andre viktige besøk i byen. Det 
samarbeides også med kommunen i forbindelse 
med profileringsarbeide knyttet til kulturarrang-
ementer i utlandet. Oslo kommunes økonomiske 
engasjement er hovedsakelig knyttet til byens 
vertskapsrolle, men også til profileringsprosjekter.

MARKEDSSAMARBEIDET FOR  
ØSTLANDSREGIONEN
Markedssamarbeidet for Østlandsregionen er et 
operativt reiselivssamarbeid mellom private og 
offentlige reiselivsaktører på Østlandet. Sam-
arbeidet ble initiert i 2007, avsluttet i 2015 sin 
tredje prosjektperiode på tre år, og har dermed 
vært det mest stabile og solide reiselivssam-
arbeidet på tvers av destinasjons- og fylkes- 
grenser. 
Oslo Lufthavn, som er den største innfallsporten 
for tilreisende til Norge, Oslo og Østlandsre-
gionen (2015: 24,6 millioner passasjerer), var i 
2007 initiativtaker og har i alle år vært sentral 
bidragsyter i samarbeidet. Hotellkjedene Scandic, 
Thon, Nordic Choice og Radisson BLU, desti-
nasjonsselskapene VisitOSLO, Akershus Reise- 
livsråd, Visit Hedmark (sør), Oslo Vinter- og 
Sommerpark og Flytoget, har valgt å følge Oslo 
Lufthavn sitt initiativ og sette sin lit til felles 
markedsføring på de viktigste internasjonale 
målmarkedene. Oslo kommune, og fylkeskom-
munene i Akershus og Hedmark har støttet  
samarbeidet med betydelige midler.
Felles markedsføring av Osloregionens reiselivs- 
tilbud gjennom kampanjer, i informasjonsarbei-
det på webportalen www.visitosloregion.com, 
samt  relevant presse- og bransjearbeid står 
sentralt. Kampanjene i samarbeid og sam-
finansiering mellom Innovasjon Norge, norske 
og internasjonale flyselskap, og Markedssam- 
arbeidet for Østlandsregionen, gjennomføres 
på de viktigste internasjonale målmarkeder. 
Målet er å sette Oslo regionen i fokus, og å gjøre 
regionens felles kultur- og naturtilbud bedre 
kjent for utenlandske ferie- og fritidsreisende. 
Gjennom samarbeid og matching av midler ble 
det i 2015 oppnådd en total kampanjeverdi av 
ca 5 millioner kroner.

VisitOSLO har siden 2007 vært deltaker i og 
prosjektkontor for Markedssamarbeidet for Øst-
landsregionen. Resultatene fra ni års samarbeid 
er solide: nesten 40 kampanjer, finansiert gjen-
nom en egen innsats på ca 21 millioner kroner, 
førte gjennom samfinansiering og matching 
med flyselskap og Innovasjon Norge til en total 
kampanjeverdi på ca 54 millioner kroner. Solide 
resultater av et solid mangeårig samarbeid, som 
nå danner grunnlaget for en ny sammenslutning 
av destinasjoner i østlandsregionen fra 2016 – 
det nye landsdelselskapet Visit Oslo Region.

OSLO-GUIDE UTVALGET 
Oslo kommune har ansvaret for og interessen 
i å tilrettelegge for at Oslo by presenteres for 
besøkende til hovedstaden på en profesjonell 
måte. Det er derfor opprettet en komitè under 
byrådet som løpende vurderer guideutdannin-
gen, fastsetter kriterier for guidegodkjenning 
og avholder guideeksamen for nye Oslo-guider. 
Sekretariatsfunksjonen er lagt til VisitOSLO. 
Adm.direktør Bente Bratland Holm er oppnevnt 
av kommunen til utvalgets leder. Under en sere- 
moni i Oslo rådhus den 29. mai overrakte  
varaordfører Libe Rieber-Mohn diplom og guide- 
nål til 18 nyuteksaminerte Oslo-guider.  

EUROPEAN CITIES MARKETING 
European Cities Marketing er en interesse- 
organisasjon for all virksomhet som ivaretas av 
destinasjonsselskaper i større europeiske byer. 
Organisasjonen arbeider med forhold knyttet 
til byturisme og har bl.a. et nært samarbeid om 
statistikk, utredninger og forskning med  
Universitetet i Wien og Turismens Utrednings- 
institutt i Gøteborg. Det er ca. 120 medlemmer 
i ECM. Adm. direktør Bente Bratland Holm i 
VisitOSLO sitter i styret i ECM. I oktober 2015 
ble det andre «ECM TIC Expert Meeting» 
arrangert i Amsterdam, hvor 70 deltagere fra 
over 30 europeiske byer deltok. Leder og  
arrangører for dette seminaret var Avdelings-
leder for vertskapstjenester i VisitOSLO Synne 
Myhre og Sabine Dubreuil fra Stockholm Visitors 
Board.  

Member

http://www.europeancitiesmarketing.com/


Oslo Visitor Centre
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Ved flyttingen tilbake til området rundt Oslo S, 
hvor de aller fleste tilreisende til byen først an-
kommer, var hensikten å tilgjengeliggjøre tjen-
estene vi tilbyr for enda flere enn tidligere. Målet 
var å tiltrekke seg enda flere både tilreisende, 
lokale og forbipasserende. Vi er glade for å se at 
flyttingen innfridde; i 2015 hadde vi 31 % økning 
i besøkende sammenlignet med 2014, og hadde 
med dette ca 330.000 betjente henvendelse 
over skranke.   
På Oslo Visitor Centre vil de ansatte gi byens 
besøkende og befolkning informasjon om hva 
Oslo har å by på av attraksjoner, museer, aktivi-
teter, konserter, kulturarrangement, spisesteder, 
uteliv og offentlig kommunikasjon. Gjennom 
gode kommunikative og språklige evner bidrar 
de til å heve opplevelsen til den besøkende,  
inspirere, veilede og ikke minst bidra til verdi-
skaping i byen. Vi tilbyr også kjøp av noen ut-
valgte tjenester: billetter til offentlig transport 
(NSB, Ruter, Flytoget, Nettbuss), konsert- og 

kulturarrangement og sightseeing. Man kan også 
kjøpe Oslo Pass, overnatting, utføre veksling av 
valuta med mer.

Gjennom Oslo Visitor Centre har VisitOSLO 
ivaretatt de nye behovene og vanene vi som 
mennesker har tillagt oss. De besøkende kan 
benytte seg av både digitale og tradisjonelle 
flater for innhenting av informasjon og inspi-
rasjon om Oslo, i et moderne og fremtidsrettet 
lokale. For dette vant vi etter vårt første år på 
Oslo Visitor Centre HSMAIs Serviceløftpris for 
beste kundeopplæring.

Gjennom Oslo Visitor Centre har byen fått en  
turistinformasjon og besøkssenter på høyt inter- 
nasjonalt nivå, som gjenspeiler den utviklingen 
og posisjonen Oslo representerer. Gjennom 
denne kan VisitOSLO utføre vertskapsrollen for 
byen til et utvidet publikum, og styrke Oslos  
posisjon som reisemål og vertskap.

Siden november 2014 har byens offisielle turistinformasjon, Oslo Visitor Centre, holdt 
til i sine nye lokaler i Østbanehallen. Byens besøkssenter retter seg, som tidligere, 
mot tilreisende og besøkende, men også mot byens befolkning. Besøkssenteret er et 
naturlig knutepunkt for formidling av det økende antall opplevelser byen tilbyr, hvor 
den digitale infrastrukturen effektiviserer arbeidet for betjeningen og optimaliserer 
opplevelsen for senterets besøkende

http://www.visitoslo.com/no/turistinformasjonen/
http://blogg.visitoslo.com/2016/01/29/hsmaigullvinner/
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TURIST I EGEN BY
Oslo kommune og VisitOSLO ønsker at Oslos 
innbyggere skal bli gode ambassadører for lan-
dets hovedstad. De skal bli kunnskapsrike verter 
for både familie og gjester fra inn- og utland. 
VisitOSLO og Oslos museer ønsker i tillegg å 
spre kunnskap om Oslo Pass til byens befolkn-
ing. Turist i egen by gir Oslo kommune og reise-
livsnæringen mulighet til å åpne dørene til Oslo 
rådhus og til byens museer for alle som ønsker 
å bli bedre kjent med byen sin.
Oslo er en av få byer i verden, og den første, 
som tilbyr sine innbyggere et årlig gratis- 
arrangement av denne typen, som løfter frem 
byens turisttilbud ved å dele ut gratis Oslo Pass 
til alle. Således bidrar Turist i egen by til Oslos 
mål om å være en ledende kulturby.  
Turist i egen by bidrar videre til å sikre et like-
verdig og inkluderende kulturtilbud i Oslo.  
Gjennom arrangementet gir Oslo kommune 
sammen med VisitOSLO, Ruter og byens  
museer, attraksjoner og sightseeingtilbud alle 
Oslos innbyggere en enestående anledning til å 
oppleve byen sin helt gratis. Alle som henter et 
gratis Oslo Pass i Oslo rådhus denne dagen, kan 
fritt benytte seg av nesten 40 turisttilbud som 
deltar under Turist i egen by.
Tegnekonkurransen i forbindelse med Turist 
i egen by er et årlig initiativ rettet mot grunn-
skolen som er med på å fremme kunst- og  
kulturinteresse hos barn og unge, samt profilere 
Oslo kommunes engasjement mot denne mål-
gruppen.

Totalt 17.000 mennesker besøkte Rådhuset og 
22.000 gratis Oslo Pass ble delt ut under Turist 
i egen by i 2015.

PUBLIKASJONER
I 2015 produserte vi brosjyrer og kart til forskjel-
lige formål. Den offisielle Oslo Guiden ble trykket 
i 6 språkvarianter i totalt 800.000 eksemplarer.  
Turistkart ble produsert i 600.000 eksemplarer. 
Oslo Guiden lå også tilgjengelig som elektronisk 
brosjyre og nedlastbar PDF via Visitnorway.com 
og Visitoslo.com.  

Oslo Visitor Centre er utstyrt med følgende:

• 5 touchskjermer (48”) med spesialtilpasset design og software, med informasjon  
 om Oslo. Her kan man lett finne frem til høydepunktene i byen, lese om de ulike  
 tilbudene, hvordan man kommer seg dit, åpningstider etc. 
 Disse skjermene er ment til å inspirere og gi mersmak til å oppsøke mer detaljert 
 informasjon – enten på andre digitale flater eller i dialog med de ansatte på 
 besøkssenteret.

• 9 nettbrett (17”) hvor «Oslo – the official city app» er tilgjengelig på 6 ulike språk. 
 Her kan den besøkende bruke tid til å planlegge oppholdet sitt i detalj.  

• 1 storskjerm (72”) og 2 skjermer (48”) med Oslobilder- og filmer som ruller 
 20 timer i døgnet.

• Instagramvegg med 4 skjermer hvor det vises live Instagram-feed fra bilder tagget 
 #visitoslo

• Brosjyrer og materiell om Oslo og omegn.

• Oslo Visitor Centres språkmektige og kunnskapsrike ansatte som skal veilede og 
 informere de besøkende, slik at deres opphold i Oslo blir innholdsrikt og de reiser 
 hjem som gode Osloambassadører.

OSLO GUIDE
2015

La guida ufficiale di Oslo

OSLO GUIDE2015

The Official Oslo Guide

http://www.visitoslo.com/no/bransjeweb/moteplasser/turist-i-egen-by/
http://www.visitoslo.com/no/oslo/oslo-guiden/


11 : Oslo Visitor Centre

Oslo Pass er et fantastisk verktøy for byens 
besøkende, og gjør det både smidig og rimelig 
å ta for seg av byens attraksjoner og tilbud. 

I VisitOSLOs strategi sier vi at gode opplevelser 
i Oslo, skaper flere og bedre opplevelser i Oslo. 
Oslo Pass er sentralt i vårt arbeid med å skape 
gode opplevelser i Oslo. 

I 2014 ble Oslo Pass appen lansert som  
verdens første fullintegrerte, elektroniske city 
card. Oslo Pass appen er en enkel og intuitiv 
løsning for brukeren, den er gratis å laste ned 
og gir kunden mulighet til å kjøpe Oslo Pass på 
sin mobile enhet. I 2015 ble 5140 Oslo Pass kjøpt 
og lastet ned via Oslo Pass appen, hvilket utgjør 
en omsetning på nesten MNOK 2.

Oslo Pass har eksistert i over 30 år og har vunnet flere nasjonale og internasjonale 
priser for brukervennlighet og funksjonalitet. De viktigste elementene i Oslo Pass er fri 
inngang til museer/attraksjoner og fri offentlig transport. Oslo Pass eies av deltakerne 
i passet og forvaltes av VisitOSLO. I styringsgruppen for Oslo Pass er deltakerne i Oslo 
Pass, Ruter og VisitOSLO representert. Oslo Pass selges med 24, 48 eller 72 timers 
varighet til voksne, barn og honnør, og det ble i 2015 solgt 107 000 Oslo Pass til en 
verdi av MNOK 37. 

http://www.visitoslo.com/no/aktiviteter-og-attraksjoner/oslo-pass/
http://www.visitoslo.com/no/aktiviteter-og-attraksjoner/oslo-pass/oslo-pass-app/
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WWW.VISITOSLO.COM
Den store nyvinningen på visitoslo.com i 2015 var 
billettinformasjon i arrangementskalenderen: Det 
startet med at vi, som første aktør i verden, fikk 
tilgang til Ticketmasters nye API. På denne måten 
kan vi tilby oppdatert billettinformasjon til våre 
brukere. Arrangementskalenderen på visitoslo.com 
viser nå om det er billetter tilgjengelig til et  
arrangement, med en stor ”kjøp billett”-knapp der 
det fins billetter. Da vi hadde fått Ticketmaster på 
plass, koblet vi oss mot Billettportalen, TicketCo 
og eBillett på samme måte. Vår kulturkalender har 
med dette blitt en enda bedre tjeneste for både 
innbyggere og besøkende; ingen andre tilbyr en 
så omfattende kulturkalender for Oslo med data 
fra ulike billettsystemer. 

Etter at Operaens arrangementer fikk kjøpsknapp 
på visitoslo.com, har mange flere klikket seg  
videre til billettkjøp på disse arrangementene. 
Den Norske Opera & Ballett melder om svært 
gode tall for de som klikker seg inn til deres sider 
fra visitoslo.com: Konverteringsraten er nesten 
doblet, og antall kjøp har økt med 187 %. 

På begynnelsen av året fikk visitoslo.com nytt  
design, i tråd med VisitOSLOs nye grafiske profil. 
Videre la vi til TripAdvisor-anmeldelser på produk-
tene og lagde nye småfilmer fra byen, for å gjøre 
nettstedet mer brukervennlig og inspirerende. 

Unike brukere på visitoslo.com økte med 25 % 
sammenliknet med 2014. Nettstedet hadde 5 mill-
ioner besøk i 2015, fra nesten alle verdens land. 
Norske brukere sto for halvparten av besøkene, 
2,5 millioner. De neste på listen er Storbritannia, 
Tyskland og USA – til sammen er det over en mill-
ion besøk fra disse tre landene.

http://www.visitoslo.com/no/
2. http://www.visitoslo.com/no/hva-skjer/kalender/
http://www.visitoslo.com/no/bransjeweb/nytt-fra-visitoslo/nyheter/nye-filmer/
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INTERNASJONALE MEDIEBESØK
Internasjonal mediehåndtering er et ledd i VisitOSLOs 
strategi om å sette digitale fotspor også inter- 
nasjonalt. Selv om hovedfokuset skal være digitalt, 
håndteres trykte medier (aviser, magasiner, tid-
skrifter, inflight-magasiner), radio og TV på lik linje 
med digitale kanaler, da vi ser at disse fortsatt er 
viktige informasjonskanaler i de fleste markeder 
og at artikler og innslag i tradisjonelle kanaler ofte 
kommer ut digitalt i tillegg.
I 2015 var det 245 unike mediebesøk, bestående 
av 664 ulike medier og 765 medierepresentanter. 
De landene/mediene som er sterkest represen-
tert gjennom året er USA, Tyskland, Storbritan-
nia, Sverige, Spania, Italia, Frankrike samt Kina og 
Japan. I løpet av 2015 har vi tatt imot, delt (både 
digitalt der det er mulig via Oslo in the Media og 
VisitOSLOs bransjeside på Facebook samt direkte 
til aksjonærer og partnere pr. e-post) og lagret 
314 unike medieresultat. Hoveddelen av resultater 
er fra USA (113), Japan (56), Tyskland (26), UK 
(22), Danmark (17), Spania (17) og Italia (13).

BILLEDBANK
VisitOSLO har en billedbank hvor vi gjør både 
bilder og råfilm tilgjengelig, og som alle fritt kan 
benytte til markedsføring av byen. I 2015 opp-
graderte vi innholdet i billedbanken, med nye 
filmer og bilder fra byen. Arbeidet vil videre-
føres i 2016.  
Nedlastinger fra billedbank 
2015: 
2049 bilder lastet ned til sammen 6 794 ganger
2014: 
1633 bilder lastet ned til sammen 4 528 ganger

50 % økning i antall nedlastede bilder
25 % flere ulike bilder nedlastet

OSLO – OFFICIAL CITY APP
I 2015 fikk VisitOSLOs app nytt design, og den 
finnes nå på seks språk. I tillegg kan man nå se 
filmsnutter i appen, og hva skjer-kalenderen har 
fått billettknapper med lenker til billettkjøp. 
Oslo – Official City App er koblet til VisitOSLOs 
database slik at innholdet oppdateres kontinuer-
lig når den er online, men av hensyn til internas-
jonale besøkende kan den også brukes offline. 
Appen ble lastet ned 47 767 ganger i 2015, og ved 
årsskiftet nærmet den seg 180 000 nedlastinger 
totalt. Appen åpnes på mellom 500 og 1 000 mobil- 
telefoner og nettbrett hver dag, og hadde 94 000 
brukere i 2015 (brukere per måned summert) – en 
økning på 20 % fra 2014.
Oslo - Official City App kan lastes ned gratis fra 
både App Store og Google Play. 

http://www.visitoslo.com/en/trade-media-cruise/media/oslo-in-the-media/
http://imageshop.no/no/visitoslo
http://www.visitoslo.com/no/oslo/apps/
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Eksempel: Facebook videopost som er sett 132 000 ganger

DIGITALT FOTAVTRYKK
Digitalt fotavtrykk er begrepet vi bruker om de tre 
digitale profilerings-KPI-ene våre; engasjement, 
innholdsproduksjon og eksponering av eget inn- 
hold. Vi startet målingen i mai 2014. 
Når det gjelder aktive handlinger hos egne følgere 
i sosiale medier, beskriver dette tallet det antall 
ganger vi har maktet å engasjere våre følgere til 
å profilere Oslo til sitt eget sosiale nettverk gjen-
nom kommentarer, delinger eller likes.

Aktive handlinger fra våre egne følgere i Sosiale 
Medier (likes, kommentarer og delinger):

Facebook – 1 085 000
Det er altså over en million ganger blitt likt, kom-
mentert eller delt noe av det vi poster på Face-
book. 126 000 følger oss nå på Facebook, hvilket 
tilsvarer en økning på 18 % fra i fjor.

Instagram – 576 000
Her har vi nå 52 000 følgere, hvilket tilsvarer en 
økning på 173 % fra i fjor. Våre bilder på Instagram 
har blitt likt eller kommentert tilsammen 576 000 
ganger.

Snapchat  
Vi jobber aktivt med å lage historier, og har eks-
perimentert med innhold fra festivaler, sports-
arrangementer og take-overs, eksempelvis «Teen-
age takeover». Maks uttelling opplevde vi på vår 

video fra Regjeringskvartalets veggmaleri av Picasso, 
som ble sett av 4,4 milloner unike seere, som del 
av «Oslo Live Story» i oktober.

Twitter 
Vi har nå 18 000 følgere; 41 % fler enn i fjor.

Innhold skapt av andre og eksponering av eget 
innhold 

Vi måler også (positive og relevante) innholdsele-
menter skapt av andre. Dette kan være innhold i 
sosiale medier, for eksempel bilder på Instagram, 
eller nye relevante artikler, blogginnlegg eller  
twittermeldinger.
Eksponering av eget innhold handler om at vi 
ønsker størst mulig spredning av det innholdet 
vi produserer. I tillegg til de besøkende på eget 
nettsted, distribueres vårt innhold blant annet til 
skjermer på Flytoget og Color Line.
Den potensielle rekkevidden for innhold om Oslo 
reflekterer antall lesere av de mediene som pub-
liserer innholdet.

 

Antall internasjonale medierepresentanter   685 756 765

Unike brukere på www.visitoslo.com*  2 124 669 2 729 796 2 883 396 3 605 794
 
Antall nedlastninger Oslo Official City app  51 028 37 132 43 438 47 767
 
Digitalt fotavtrykk,   – – 758 183** 1 770 000
engasjement egne kanaler     

Digitalt fotavtrykk, innhold skapt av andre  – – 387 886**       835 000
   
Digitalt fotavtrykk,   – – 14 708 635** 25 900 000 
eksponering av eget innhold

Digitalt fotavtrykk, potensiell rekkevidde  – – 3,87 mrd** 5,28 mrd 
  

2015

* Antall unike brukere per måned, summert  ** Måling fra mai 2014

2012 2013 2014

http://www.facebook.com/visitoslo
http://www.instagram.com/visitoslo
http://www.twitter.com/visitoslo
https://www.facebook.com/VisitOslo/videos/10153162290711266/
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Avdelingen fortsatte å være aktiv overfor norske 
kontakter i internasjonale organisasjoner.  
De fleste kommer fremdeles fra miljøer innen 
medisin og medisinsk teknologi, men andelen fra 
andre teknologiske og vitenskapelige miljøer er 
økende. 
Alle kunder i vår portefølje følges opp jevnlig 
for å motivere fagmiljøene til å påta seg vert-
skapsansvaret for en internasjonal (europeisk 
eller nordisk) kongress.
Det er en økende internasjonal trend at store  
organisasjoner ønsker å ha en sterkere kontroll 
og styring med hvor kongresser plasseres, og 
det gir seg utslag i bid- og beslutningsprosesser 
i organisasjonene. 
Flere bids for små og større kongresser ble 
sendt i 2015. Beslutningsprosessene er ofte 
svært lange for internasjonale kongresser. 
 
KONGRESSÅRET 2015
Kongress statistikken for 2015, viser at vi hadde 
177 kongresser i Oslo, hvorav gjennomsnitt 
450 deltakere. Kongressen ble holdt i totalt 
466 døgn hvorav gjennomsnitt 2,6 døgn. Totalt 
var Oslo i 2015 vertskap for 79 470 kongress- 
deltakere.
Vi vet fra NCBs kongressundersøkelse i 2012 at 
snittforbruket per delegat per døgn er 3620 kr. 
Det totale forbruket i Oslo var således på over 
500 millioner kroner fordelt på disse møtene/
kongressene.

Vi samler hvert år inn informasjon om kongresser 
og internasjonale møter som arrangeres i Oslo. 
Den viktigste grunnen til det er at våre resul-
tater publiseres sammen med alle andre land 
og byer i verden, i internasjonale organisasjoner 
som ICCA og UIA. 
Som nevnt har vi oversikt over nesten 177 møter 
som ble arrangert i Oslo i 2015.  For 2014 hadde 
vi registrert 202 møter på samme tid, og vi endte 
på 24. plass i verden med 77 godkjente møter 
på UIA’s liste, som er ansett som den viktigste! 
Vi vil nevne at vi trenger næringens hjelp til 
å fylle opp statistikken – får vi ikke vite om  
møtene kommer de heller ikke med.

KONGRESSFORUM
Det er viktig for kongressavdelingen å ha et 
nært og godt samarbeid med VisitOSLOs aks-
jonærer som leverer tjenester til møter, konfer-
anser og kongresser. Vi samler derfor næringen 
til jevnlige møter under betegnelsen «Kongress-
forum». Hensikten er å knytte næringen til oss, 
å informere og spre relevant kunnskap og ikke 
minst være et nettverks- og samarbeidsforum 
for bransjens ansatte.
Over 70 aksjonær- og partnerbedrifter deltok i 
nettverket Kongressforum i 2015. På et møte på 
Ekeberg restauranten, inviterte vi internasjonal 
meetings Guru David Hacket som foreleser  
innenfor tema «make that call». 

NORWAY CONVENTION BUREAU (NCB)
Norway Convention Bureau er en betydelig sam- 
arbeidspartner for kongressavdelingen. Aktivi-
teter både mht kongresser og i arbeidet mot 
det utenlandske møtemarkedet (corporate) 
skjer i regi av, eller i samarbeid med NCB, der 
det er nyttig og fornuftig.  I tillegg til å koordi-
nere de fleste av utenlandstiltakene vi deltar på, 
arrangerer de også aktiviteter mot norske fag-
miljøer som er medlem av organisasjoner som 
arrangerer kongresser. 

KOMPETANSEBYGGING
Vår oppgave blir lettere når næringen vet 
hvordan vi jobber.  3 informasjonsmøter som 
informerte nyansatte i næringen om kongress-
avdelingens arbeidsoppgaver og -metode, ble 
gjennomført i våre lokaler i 2015, med ialt 20 
deltagere fra næringen.

MARKEDSAKTIVITETER
De fleste av våre markedstiltak utover kongress-
akkvisisjon gjør vi sammen med Norway Con-
vention Bureau (NCB) og Innovasjon Norge. De 
fleste aktivitetene er knyttet til s.k. ”Corporate 
Meetings” eller Incentive-reiser, som handler om 
utenlandske firmaers møtevirksomhet utenfor 
eget land. Vekten var i 2015 fortsatt basert på 4 
markeder: Sverige, Tyskland, Frankrike, USA og 
Storbritannia. Dedikerte personer er ansatt på 
Innovasjon Norges kontorer i de fire markedene.

INNKOMMENDE FORESPØRSLER 
Vi registrerer innkommende forespørsler fra 
markedene, og i 2015 behandlet vi forespørsler 
tilsvarende over 800 mill NOK. En stor økning 
fra 2014 da tilsvarende tall var 300 mill NOK. 

Corporate Leads kr  127 600 000,00
Tilbud sendt kr  86 900 000,00
Tilbud i forhandling kr  144 000 000,00
Muntlig aksept kr  71 000 000,00
Sold kr  52 400 000,00
Tapt kr  326 000 000,00
Totalt kr  807 900 000,00

Slike leads (både corporate og kongress) sendes 
ut til næringspartnerne våre. Næringen selv har 
ansvaret for konverteringsraten (dvs å slutt-
føre salget) – det har vi liten påvirkning på. Det 
er derfor viktig å understreke at vi alltid er i 
konkurranse om slike arrangementer og at tall-
ene omfatter potensiell omsetning.

MESSER
I 2015 deltok vi på 3 fagmesser. Det var IMEX 
i Frankfurt i mai, IMEX i Las Vegas i oktober 
og EIBTM i Barcelona i november. Generelt får 
vi svært godt utbytte av alle messene vi del-
tar på, og slik var det også i 2015. Mange nye 
kunder ble tilført porteføljen vår og inngår i 
det oppfølgingsarbeidet som hele tiden skjer 
i avdelingen.

Kongressavdelingen hadde fra 1. januar 2015 fem heltids ansatte + en ansatt  i   
20% permisjon. I september pensjonerte Anne Wallin Rødven seg, og Annie 
Kristi Korsmo ble ansatt som ny kongressjef. 
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WORKSHOPS 
I regi av NCB/Innovasjon Norge deltok vi også 
på kundeworkshop ”Cool Agency Challenge” 
i London, hvor vi møtte 30 møteplanleggere i 
London-området til felles matlagingskurs. 
Vi deltok også på en kundeworkshop i Stock-
holm, også her med felles mat- og matlagings-
opplevelse som tema. Ca 20 kunder deltok på 
dette arrangementet.
En kundeworkshop i den skandinaviske klubben 
i Paris hadde «Norgesquiz» som tema og over 
60 franske møtekjøpere som gjester.

FAM TRIPS  -  VISNINGSBESØK
Vi gjennomførte, sammen med NCB og Inno-
vasjon Norge i UK en fam trip (visningsbesøk) 
for britiske møtekjøpere i september. Totalt 9 
kunder deltok, de representerte både firmaer 
(sluttbrukere) og såkalte “venue finders”, men 
først og fremst kom de fra møteagenturer 
(“meeting planners”). Et tettpakket program ga 
dem god informasjon om Oslo og vi fikk gode 
tilbakemeldinger fra deltagerne.
I februar deltok vi på M&IT Awards i London 
sammen med Innovasjon Norge og 1300 del-
takere fra UK eventbransjen.
I november arrangerte vi på en tysk visnings-
tur med 23 deltakere. Dette ble et godt arr- 
angement hvor vi viste frem Oslo til flere tyske 
agenter. Arrangementet har generert 2 leads.
Vi deltok også på en fam trip for svenske  
kjøpere med Hurtigruten sammen med NCB,  
Innovasjon Norge og de øvrige partnerne i det 
svenske markedssamarbeidet.

VIPEACE FAM TRIP
I desember arrangerte VisitOSLO sitt største 
kundearrangement hvorav vi la arrangementet 
rundt Nobels Fredspris utdeling. Det var to-
talt 40 deltakere på arrangementet inkludert  
journalister representert fra flere land i Europa, 
Skandinavia, Kenya og India. Undersøkelser 
i etterkant viser at arrangementet ble svært 
vellykket og vi genererte over 3.5 mill i leads 
forespørsel til næringen i etterkant. Det er 
besluttet at dette blir et årlig arrangement.

ANDRE AKTIVITETER
Det er viktig at fagmiljøene knytter til seg  
profesjonell hjelp når de skal arrangere en kon- 
gress. Vi forsøker alltid å få dem til å benytte 

PCO-tjenester. Vi gjennomførte møter i 2015 
hvor PCO’ene fikk introdusere seg til norske 
fagmiljøer som har påtatt seg arrangøransvar 
for en kongress. 

INTERNASJONALE ORGANISASJONER 
OG NETTVERK
En viktig del av internasjonaliseringen av Oslo 
er å være aktiv i internasjonale nettverk. Her 
får vi tilgang til informasjon om internasjonale 
organisasjoner og deres kongresser, vi får opp-
datert kunnskap, og ikke minst blir kjent med 
internasjonale kollegaer som driver med det 
samme som oss. Vi utveksler informasjon året 
igjennom. 

INTERNATIONAL CONGRESS AND 
CONVENTION ASSOCIATION (ICCA)
Dette er den viktigste organisasjonen for oss. 
Flere norske deltagere deltok på ICCAs verdens- 
kongress i Buenos Aires, Argentina i november, 
hvorav 2 personer fra VisitOSLO.  
De skandinaviske medlemmene i ICCA møtes 
også hvert år, og vi deltok i 2015 på gruppens 
samling i Uppsala.

EUROPEAN CITIES MARKETING (ECM)
Denne organisasjonen samler europeiske byer. 
Vi deltok på en workshop i Paris sammen med 
representanter for andre medlemsbyer i Europa. 
Her var kundene en blanding av franske og  
internasjonale organisasjoner som arrangerer 
kongresser.
ECM Summer School er et begynnerkurs for nye 
i kongressnæringen. Avtroppende kongressjef 
underviser på dette kurset som i 2015 fant sted i 
Wien og som hadde 50 deltagere fra hele verden, 
de fleste fra Europa. To ansatte i avdelingen del-
tok som studenter på kurset.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF  
PROFESSIONAL CONGRESS ORGANISERS 
(IAPCO)
Denne organisasjonen, som samler PCO’er fra 
hele verden, har også sin skole – “The Wolfs-
berg Seminar” i januar hvert år, for nybegyn-
nere i bransjen. Seminaret arrangeres i Sveits og 
kongressjefen underviste her. Kurset hadde ca 
50 deltagere fra hele verden.
Å være involvert i slike aktiviteter gir Oslo som 
kongressby stor synlighet.
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Oslo hadde 104 anløp med 197 500 cruisepas-
sasjerer fra over 131 ulike nasjoner i 2015, dette 
er en nedgang i antall passasjerer med 16% i 
forhold til 2014. Den forholdsvis store nedgan-
gen i anløp skyldes i hovedsak at det italienske 
cruiserederiet MSC flyttet sine cruise fra Oslo 
til hhv Gøteborg og Kristiansand med begrun-
nelse at anløpskostnadene oversteg inntekts- 
potensialet ved å anløpe Oslo. 22 skip har ligget 
natten over i byen og således kunnet nyte byens 
kvelds- og natteliv. Tre av anløpene har benyt-
tet Oslo som snuhavn og seks av anløpene har 
benyttet Oslo som delvis snuhavn. De fleste 
overnattanløp er fra det tyske rederiet AIDA, i 
tillegg til noen enkeltrederier som har benyttet 
Oslo som snuhavn. Tilfredshet blant cruisepas-
sasjerene er ikke målt i 2015.

VisitOSLO samarbeider tett med Oslo havn i  
arbeidet for å utvikle og markedsføre Oslo som 
cruisehavn og har deltatt aktivt i både Cruise 
Norway og Cruise Baltic. Begge nettverk har 
hatt markedsmøter i Oslo og ved disse anlednin-
gene ble beslutningstakere hos cruiserederiene 
invitert. Cruise Baltic har i tillegg hatt rederi 
representanter på fam trip til Oslo i august 2015. 
Slike arrangementer bidrar til relasjonsbygging 
og kompetanseheving, og tilbakemelding fra 
cruiserederiene på disse møtene er svært gode.  

Involvering av lokale interessenter har skjedd 
ved Oslomøtene i Cruise Baltic og Cruise  
Norway, samt ved fam trip’ene da flere av  
leverandørene i Oslo bidro til programmet.
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NASJON  2015  2014
I ALT 4 388 779 4 008 955
UTLANDET I ALT  1 730 154 1 502 499
Norge 2 658 625 2 506 456
Danmark 70 163 68 507
Finland 30 609 31 125
Island 6 996 5 944
Sverige 215 626 200 514
Belgia 21 586 17 788
Estland 4 399 3 736
Frankrike 58 175 51 571
Hellas 7 888 9 739
Irland 9 530 7 494
Italia 56 703 53 380
Latvia 7 014 5 084
Malta 796 1 054
Nederland 46 393 39 315
Liechtenstein 677 2 302
Luxembourg 1 683 1 220
Polen 27 452 21 703
Portugal 8 684 6 656
Litauen 6 167 4 449
Spania 62 654 48 730
Storbritannia 190 041 151 229
Russland 19 308 30 765
Sveits 31 935 29 375
Tyrkia 10 310 5 908
Tyskland 158 654 147 451
Slovenia 2 165 1 383
Ukraina 4 855 4 048
Ungarn 5 739 3 643
Østerrike 10 794 10 831
Slovakia 2 698 3 547
Tsjekkia 7 341 5 828
Sør-Afrika 3 289 5 666
Japan 19 854 15 346
Kina 38 015 20 799
Sør-Korea 4 779 5 016
Kypros 1 059 766
Canada 13 880 17 803
Mexico 8 265 6 922
USA 166 776 139 843
Brasil 12 411 11 109
Australia 23 511 20 950
New Zealand 0 0
Resten av Europa 212 121 175 597
Resten av Sør-Amerika 14 682 8 517
Resten av Oseania 6 631 11 260
Resten av Asia 105 716 82 051
Resten av Afrika 12 130 6 535

GJESTEDØGN I OSLO AKKUMULERT 
JANUAR - DESEMBER 2015

Kilde:  Overnattingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

 

NASJONALITET  2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2006-2015
I ALT  4 388 779  4 008 955 3 748 147 3 575 563 3 507 801 3 321 006 3 142 819 3 108 007 3 140 685 3 109 648 35 051 410
UTL. I ALT  1 730 154  1 502 499 1 315 786 1 234 058 1 246 294 1 264 544 1 095 177 1 127 582 1 151 719 1 176 754 12 844 567
Norge  2 658 625  2 506 456 2 432 361 2 341 505 2 261507 2 056 462 2 047 642 1 980 425 1 988 966 1 932 894 22 206 843

Sverige  215 626  200 514 184 311 178 499 154 437 166 627 159 614 148 040 132 927 128 049 1 668 644

Storbritannia  190 041  151 229 147 858 140 694 121 766 122 411 132 904 147 033 176 957 192 052 1 522 945

Tyskland  158 654  147 451 134 886 137 687 151 687 156 494 123 612 124 610 120 309 133 320 1 388 710

USA  166 776  139 843 104 782 108 512 126 180 123 595 104 373 105 588 113 890 120 095 1 213 634

Resten av Europa  389 504  329 845 235 760 78 803 80 959 85 095 64 595 79 219 94 300 74 673 1 512 753

Italia  56 703  53 380 48 148 48 091 59 736 73 665 62 435 49 775 56 083 63 552 571 568

Spania  62 654  48 730 44 532 46 903 62 984 76 080 59 508 58 231 73 566 65 819 599 007

Resten av Asia  153 289  107 866 101 309 61 577 59 546 56 027 47 839 45 243 44 120 45 699 722 515

Danmark  70 163  68 507 68 894 64 254 60 209 46 762 46 102 48 614 45 282 49 881 568 668

Frankrike  58 175  51 571 45 691 48 928 48 930 54 888 44 977 39 676 36 101 36 935 465 872

Nederland  46 393  39 315 37 981 37 976 37 814 42 601 38 978 35 552 33 711 35 178 385 499

Russland  19 308  30 765 34 376 27 575 26 527 30 558 21 537 23 820 20 855 21 990 257 311

Sveits  31 935  29 375 27 649 23 101 24 609 23 401 19 623 18 751 18 492 19 425 236 361

Japan  19 854  15 346 17 615 20 510 17 233 17 222 17 668 21 932 24 856 29 855 202 091

Andre  91 079  88 762 81 994 210 948 213677 189 118 151 412 181 498 160 270 160 231 1 528 989

UTVIKLING I ANTALL GJESTEDØGN FOR DE VIKTIGSTE MARKEDENE 2006-2015

Summerte tall trenger nødvendigvis ikke stemme med tilsvarende tall  publisert i Dagens Statistikk.   

    

HOTELLSTATISTIKKEN FOR OSLO 
Antall gjestedøgn i Oslo økte i 2015 med 9,5 % i forhold 
til 2014. Sverige og Storbritannia var de to største uten-
landsmarkedene i 2015 med en økning i antall gjeste-
døgn på henholdsvis 7,5% og 25,7%. Deretter fulgte USA 
med en oppgang på 19,3% og Tyskland som gikk frem 
7,6%.  Besøkende fra Danmark holder seg stabilt og  
landet ble den femte største utenlandske nasjonen i 
Oslo i 2015. Utenlandske gjestedøgn økte med 15,2 %, 
mens vi ser en oppgang på 6,1 % i norske gjestedøgn i 
Oslo. For ytterligere informasjon se tabellene.

 21 : Hotellstatistikken
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RESULTATREGNSKAP PR 01.01-31.12
Alle tall i NOK
 NOTE 2015 2014

DRIFTSINNTEKTER      

Salgsinntekt 2, 3 56 836 044  47 342 953  

Annen driftsinntekt 3  25 575 918 24 135 551  

SUM DRIFTSINNTEKTER   82 411 962 71 478 504 

          

DRIFTSKOSTNADER         

Varekostnad   41 595 888 32 801 812 

Lønnskostnad 4,5 20 478 580 19 600 785  

Avskrivning 7 708 767 315 660  

Annen driftskostnad 4, 8 19 930 797 19 670 545  

SUM DRIFTSKOSTNADER   82 714 032 72 388 802  

          

DRIFTSRESULTAT   -302 070 -910 298  
        
   
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER         

Annen finansinntekt   330 771 598 546  

Annen finanskostnad  57 327 137 798 

NETTO FINANSPOSTER   273 444 460 748 

          

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD   -28 626 -449 550  

          

SKATTEKOSTNAD  11 14 248 -120 795  

          

ÅRSRESULTAT   -42 874 -328 755  

        
   
          
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER         

OVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL 12 -42 874 -328 755
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BALANSE PR 31.12
Alle tall i NOK
 NOTE 2015 2014

ANLEGGSMIDLER      

Immaterielle eiendeler         

Utsatt skattefordel 11 213 755 228 003 

SUM IMMATERIELLE EIENDELER   213 755 228 003  

Varige driftsmidler         

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 7 2 450 751 2 042 651 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER   2 450 751 2 042 651 

Finansielle anleggsmidler         

Investeringer i datterselskap 10 100 000  100 000  

Investeringer i aksjer og andeler   55 120  55 120  

SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER   155 120  155 120  

          

SUM ANLEGGSMIDLER   2 819 626 2 425 774  

        

   

OMLØPSMIDLER      

Varer   24 414  81 900  

Fordringer         

Kundefordringer   3 165 358 1 008 198  

Andre fordringer   1 014 215 912 963  

Sum fordringer   4 179 573 1 921 161  

          

BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE 6 20 811 397 22 471 911  

          

SUM OMLØPSMIDLER   25 015 384 24 474 972  

          

SUM EIENDELER   27 835 010 26 900 746 
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BALANSE PR 31.12 
Alle tall i NOK
 NOTE 2015 2014

EGENKAPITAL      

Innskutt egenkapital        

Aksjekapital 12, 13 1 930 000 1 930 000

Egne aksjer 12 -140 000  -90 000

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL   1 790 000 1 840 000

         

Opptjent egenkapital        

Annen egenkapital 12 8 408 758 8 451 631

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL   8 408 758 8 451 631

SUM EGENKAPITAL   10 198 758 10 291 631    

     

GJELD      

Annen langsiktig gjeld        

Øvrig langsiktig gjeld   0 72 875

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD   0 72 875

         

Kortsiktig gjeld        

Leverandørgjeld   4 587 479 5 061 849

Skyldige offentlige avgifter 6  1 577 515 1 372 642

Annen kortsiktig gjeld 9 11 471 258 10 101 749

SUM KORTSIKTIG GJELD   17 636 252 16 536 240

         

SUM GJELD   17 636 252 16 609 115

         

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   27 835 010 26 900 746

Tarje Hellebust
Styrets leder

Kjersti Ringholm Ulstein Bente Bratland Holm
Daglig leder

Thomas Alexander Ramdahl   Gjøran Kvernes Sæther Helge Otto Mathisen

Cecilie Staude Morten Thorvaldsen Stein Olav Henrichsen Øystein Aurlien

31. desember 2015
Oslo, 21.04.16
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2015
Alle tall i NOK

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak.   
 
SALGSINNTEKTER
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tilskuddet fra Oslo kommune og  
kontantinnskudd fra næringen inntektsføres over den perioden tilskuddet skal dekke.
 
KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter  
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som  
anleggsmiddel/langsiktig gjeld.  
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.   
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke 
forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.    
  
FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
 
VAREBEHOLDNINGER
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdig-
varer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig 
ukurans. 
 
VALUTA
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.
 
VARIGE DRIFTSMIDLER 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.  
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger  
eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 

PENSJONER 
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Innbetalt pensjonspremie anses 
som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.
 
SKATTER
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 
Utsatt skatt er beregnet med 25% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen 
av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan 
reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er 
sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.   

NOTE 2 - SALGSINNTEKTER

VisitOslo AS sine inntekter baserer seg hovedsaklig på egne aktiviteter som generer salg av egne 
produkter eller provisjoner for produkter som selskapet selv promoterer. Unntaket er salg av Oslo Pass, 
med omsetning kr 37 432 135 (28 734 499), som er et formidlingsprodukt fra flere ulike tilbydere der 
selskapet selv ikke står som ansvarlig for leveransen av produktene. Etter fradrag av VisitOslo AS sine 
salgskostnader blir alt overskudd utbetalt til tilbyderne.

NOTE 3 - ANNEN DRIFTSINNTEKT

Andre driftsinntekter  2015 2014
Tilskudd fra Oslo kommune 16 050 000  15 600 000
Kontanttilskudd fra næringen 9 465 918 8 535 551
Gevinst ved salg av anleggsmidler 60 000 0

SUM 25 575 918 24 135 551
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2015
Alle tall i NOK 

Open Top Sightseeing Norway AS (Open Top) har stilt spørsmål ved om Oslo kommunes tilskudd til 
VisitOslo AS har vært gitt i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler. Det har vært en brevveksling 
mellom Oslo kommune og Open Top i sakens anledning. Oslo kommune har gitt uttrykk for at tilskuddene 
etter kommunens syn ikke strider mot EØS-avtalen. Open Top har varslet at det kan være aktuelt å bringe 
saken inn for EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Det er etter VisitOslos syn for tidlig å si noe om utfallet 
av disse prosessene, men for ordens skyld finner VisitOslo det riktig å gjøre oppmerksom på forholdet i 
regnskapets noter. VisitOslo følger saken tett, og foretar en løpende vurdering av eventuelle tilpasninger 
av driften hvis saken skulle medføre endringer i rammebetingelsene, eller medføre andre økonomiske 
konsekvenser. VisitOslo har med basis i den informasjonen som foreligger ikke grunnlag for å vurdere 
saken annerledes.

NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Lønnskostnader  2015 2014
Lønninger 13 615 272 14 633 010
Arbeidsgiveravgift 2 700 777  2 412 715
Pensjonskostnader 3 000 000  1 500 000
Andre ytelser 1 162 532 1 055 060
SUM 20 478 581  19 600 785
      
Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 29 årsverk.  
   
Ytelser til ledende personer Lønn  Pensjonsutgifter Andre godtgjørelser
Daglig leder 1 078 205  259 355 120 022
Styret 206 212

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2015 2014  
Revisjon 126 500 117 575
Skatte- og avgiftsrådgivning 0 10 200  
Andre attestasjonstjenester 21 500 20 500  
Andre tjenester 41 325 41 024
Sum 189 325 189 299       
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

NOTE 5 - PENSJONER

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Pensjonsforpliktelsen for 26 ansatte er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring. 
Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. 
Årets kostnad er kr 3 000 000.

NOTE 6 - BANKINNSKUDD
    2015
I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskontoen med kr   739 138

NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER
   Driftsløsøre, inventar    
    og  kontormaskiner 

Anskaffelseskost 01.01.15   9 394 439  
Tilgang kjøpte driftsmidler   1 116 867 
  
Anskaffelseskost 31.12.15   10 511 306 
  
Akk.avskrivning 31.12.15   -8 060 555  
Balanseført pr. 31.12.15   2 450 751 
Årets avskrivninger   708 767 

  
Økonomisk levetid   3 - 10 år   
Avskrivningsplan   Lineær
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2015
Alle tall i NOK 

NOTE 8 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER
  2015 2014
Lokal leie 4 189 877 4 011 338
Fremmed tjeneste 4 447 835 4 417 551
Kontorkostnader 1 308 240 1 486 892
Salgs- og reklamekostnad 4 216 154 4 033 345
Andre driftskostnader 5 768 691 5 721 419

SUM 19 930 797 19 670 545

NOTE 9 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD
  2015 2014
Skyldige feriepenger 1 739 390 1 674 751
Avsetning Oslo pass 7 347 069 7 670 868
Annen kortsiktig gjeld 2 384 799 756 130

SUM 11 471 258 10 101 749

Av avsetninger til Oslo Pass tilhører kr 2 683 039 deltakerne i prosjektet, hvor endelig utbetaling vil 
avgjøres i 2016.
    
  
NOTE 10 - DATTERSELSKAP

Selskap Ervervet  Kontor  Eierandel  Stemmeandel  Bokført verdi pr. 31.12
Oslo Promotion AS 09-06-2005  Oslo  100%  100% 100 000

Det utarbeides ikke konsernregnskap jf unntaksreglene for små foretak. 

NOTE 11 - SKATT

Årets skattekostnad fordeler seg på:  2015 2014
Årets skatteeffekt av endret skattesats 17 100 
Endring utsatt skatt -2 852 -120 795

ÅRETS TOTALE SKATTEKOSTNAD 14 248 -120 795

Beregning av årets skattegrunnlag:  2015 2014
Resultat før skattekostnad -28 626 -449 550
Permanente forskjeller 18 063  2 160
Endring i midlertidige forskjeller 4 671  -143 766

ÅRETS SKATTEGRUNNLAG -5 892 -591 156

Oversikt over midlertidige forskjeller  2015 2014
Anleggsmidler 147 628  13 386
Varebeholdning 0 -87 000
Utestående fordringer -405 601 -179 688

SUM -257 973 -253 302 
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag  -597 048 -591 156

Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 -855 021 -844 458

Utsatt skattefordel (25% i år, 27% i fjor) -213 755 -228 003

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt  2015 
27% skatt av resultat før skatt -7 729 
Permanente forskjeller (27%) 4 877
Årets skatteeffekt av endret skattesats 17 100 

Beregnet skattekostnad 14 248
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2015
Alle tall i NOK

NOTE 12 - EGENKAPITAL

  Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital Sum

Egenkapital 01.01.15 1 930 000 -90 000 8 451 631 10 291 631
Årets resultat 0 0 -42 874 -42 874
Kjøp av egne aksjer 0 -50 000 0 -50 000

Egenkapital 31.12.15 1 930 000 -140 000 8 408 757 10 198 757

NOTE 13 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av:  Antall  Pålydende  Balanseført
A-aksjer 193  10 000 kr  1 930 000
Det er kun en aksjeklasse og samtlige aksjer gir lik stemmerett

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:
 
  Ordinære aksjer Eierandel   Stemmeandel  
NHO Reiseliv 12 6,22 % 6,22 %  
Thon Holding AS 10 5,18 % 5,18 %  
Rica Hotels ASA 8 4,15 % 4,15 %  
Color Group ASA 7 3,63 % 3,63 %  
Hotel Continental AS 5 2,59 % 2,59 %  
Oslo Plaza Hotel AS 5 2,59 % 2,59 %  
Scandic Hotels AS 5 2,59 % 2,59 %
Scandinavian airline systems 5 2,59 % 2,59 %  
Stiftelsen Norges Varemesse 4 2,07 % 2,07 %  
Clarion Hotel Royal Christiania AS 3 1,55 % 1,55 %  
Global Blue Norge AS 3 1,55 % 1,55 %  
Oslo Handelsstands Forening 3 1,55 % 1,55 %  
Rezidor Hotels Norway AAS   3 1,55 % 1,55 %
VisitOSLO as (Egne aksjer) 14 7,25 % 7,25 %  
Øvrige aksjonærer 106 54,92 % 54,92 %  

Sum 193 100,00 % 100,00 %

Selskapet eier pr 31.12.2015 14 egne aksjer. Resterende aksjer er fordelt på 101 aksjonærer.

NOTE 14 - PANT OG GARANTIER

Det er stilt garanti overfor reisegarantifondet med kr 50 000 pr 31.12.2015.
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PARTNERAVTALER
Det er ikke naturlig for alle bedrifter å 
tegne aksjonærskap i VisitOSLO. For 
slike bedrifter er det imidlertid mulig å 
tegne en ”partneravtale”. En slik avtale 
gir bedriften fordeler og preferanser i det 
markedsarbeidet som VisitOSLO utfører. 
Bedrifter med partneravtaler betraktes 
på linje med aksjonærer, men har ikke 
stemmerett på generalforsamlingen.

AdventureRooms Norway
Akerrestauranter AS
- Cafe Christiania
- Louise Restaurant & Bar
American Bistro AS, TGI Fridays
ASIA restaurant
Blender AS
- Beach Club
- Bistro Brocante
- Eataly Ristorante
- Fru Hagen
Brazzeria
Eger Spiseri & Vinbar
Ekebergrestauranten AS
Engebret Café
FashionHub
Frognerseteren Restaurant
Gamle Raadhus Restaurant
Grilleriet
Hard Rock Cafe Oslo
Husflidsdivisjonen (Heimen + Den norske 
Husfliden)
Magic Ice (Ice Bar & Gallery) 
Olivia AS
Paleet Karl Johan ANS
Paleets restauranter
Peppes Pizza AS
Restaurant Festningen
Restauranthuset Operaen AS
Scenorama
St. Croix AS, Mona Lisa Huset
Theatercafeen AS
The Well
Tjuvholmen KS
Tjuvholmen Sjømagasin
Vaaghals
Ølakademiet

AKSJONÆRTILKNYTTEDE 
BEDRIFTER

Akers Have Apartments
Akershus Reiselivsråd
Anker Hotel
Astrup Fearnley Museet AS
Best Western Fagerborg Hotel A/S 
Bærums Verk Drift AS
Båtservice Sightseeing A/S
CIC Congress – Incentives - Conferences
Clarion Hotel Royal Christiania AS
C. Ludens Ringnes stiftelse 
(Ekebergparken)
Cochs Pensjonat
Color Line AS
Congress Conference A/S
David Andersen A/S
Den Norske Opera & Ballett
DFDS Seaways
Felix Konferansesenter AS
Fineart AS
First Hotel Grims Grenka
First Hotel Millennium
Flytoget AS
Foreningen til Ski-idrettens Fremme
Forskningsparken v/Oslotech AS
Fotspor Event AS
Frammuseet
Gamle Logen AS
Global Blue Norge AS
Grand Hotel (Pandox OP Grand Norge AS)
Grefsenkollen Drift AS

Gyro Conference AS
Hadeland Glassverk
Henie Onstad Kunstsenter
HL senteret, Senter for studier av Holocaust 
og livssynsminoriteters stilling
H.M. Kristiansen Automobilbyrå A/S
Hotel Bondeheimen
Hotel Bristol AS
Hotel Continental
Kon-Tiki Museet
Lofoten Fiskerestaurant
Losby Gods 
Lysebu, Stiftelsen fondet for 
dansk-norsk samarbeid
Marine-Service A/S
Messekompaniet
NAF Bogstad Camp & Turistsenter
Nettbuss Travel AS
NHO Oslo og Akershus
NHO Reiseliv
Nobels Fredssenter
Norges Varemesse
Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA)
Norsk Folkemuseum
Norsk Maritimt Museum
Norske Vandrerhjem Region Øst
- Oslo Vandrerhjem Haraldsheim
NOR-WAY Bussekspress AS
Norway Shop (Scandinavian Brands AS)
Norway Yacht Charter A/S
NSB AS
Oslo-Filharmonien
Oslo Guidebureau AS
Oslo Guideservice AS
Oslo Handelsstands Forening
Oslo Kongressenter Folkets Hus A/L 
Oslo Konserthus
Oslo Lufthavn AS
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler 
Oslo Taxi
Park Inn Oslo
Perminalen Hotel
P-Hotels Oslo
PS:hotell
Radisson Blu Hotel Nydalen 
Radisson Blu Plaza Hotel 
Radisson Blu Scandinavia Hotel 
Ruter AS
Saga Hotel Oslo
Saga Hotel Oslo Central
SAS Scandinavian Airlines Norge AS
Scandic Fornebu
Scandic Hotels
- Scandic Byporten
- Scandic Edderkoppen
- Scandic Holberg
- Scandic Holmenkollen Park
- Scandic Oslo City
- Scandic Sjølyst
- Scandic Solli
- Scandic Victoria
- Scandic Vulkan
SimNet
Ski & Guide
Smarthotel Oslo AS 
Stiftelsen Modums Blaafarveværk
Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich
Support International Travel AS
The Thief
Thon Hotels AS/ Thon Holding AS
- Thon Hotel Astoria
- Thon Hotel Cecil
- Thon Hotel Europa
- Thon Hotel Gyldenløve
- Thon Hotel Munch
- Thon Hotel Opera
- Thon Hotel Oslo Panorama
- Thon Hotel Rosenkrantz
- Thon Hotel Slottsparken
- Thon Hotel Spectrum
- Thon Hotel Terminus 
- Thon Hotel Vika Atrium 
Thon Hotel Arena

Thon Hotel Linne
Thon Hotel Ullevaal Stadion
Tjuvholmen Executive Suites
Tryvann Skisenter AS
Tumlare Corporation AS
Tusenfryd ASA
Ullevaal Business Class (UBC) AS
Unibuss Ekspress AS
Unibuss Tur AS
Universitetet i Oslo
- Historisk museum
- Vikingskiphuset
Voksenåsen Kultur og Konferansehotell AS
Vulkan Eiendom AS (Mathallen)
Wallmans Salonger Oslo
Wenaas Alna Hotel AS
- Park Inn by Radisson 
 Hotel & Conference Center Alna-Oslo
- Radisson Blu Hotel Alna-Oslo

VISITOSLO ER MEDLEM 
AV FØLGENDE 
ORGANISASJONER
OG FORENINGER

Cruise Norway
Cruise Baltic
European Cities Marketing (ECM)
European Society of Association 
Executives (ESAE)
Forum for Reiseliv
Gøteborg/Oslo samarbeidet
HSMAI
International Congress and 
Conventions Association (ICCA)
Markedssamarbeidet for 
Østlandsregionen (MØ)
NHO Reiseliv
Norway Convention Bureau (NCB)
Oslo Handelsstands Forening (OHF)
Reisegarantifondet (RGF)
Union of International Associations (UIA)
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