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Styret har i 2014, siden ordinær general-
forsamling 28.05.14, 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 Mathiesen,
 Color Line 
• Director Sales & Marketing Strategy 
 Hallvard Bratberg, 
 Scandinavian Airlines System 
• Direktør Toril Flåskjer, Scandic Fornebu
• Adm.direktør Gjøran Sæther, Fursetgruppen
• Museumsdirektør Stein Olav Henrichsen,  
 Oslo kommune/ Munch-museet
• Høyskolelektor, Institutt for markedsføring  
 Cecilie Staude, Handelshøyskolen BI
• Direktør Ulrich Bohnenblust, 
 Thon Hotel Astoria
 
Valgkomiteen har i 2014 bestått av følgende: 
• Adm. direktør Siv Lunde Kolrud, 
 Norges Varemesse (leder)
• Markeds- og kommunikasjonsdirektør
 Cathrine Pia Lund, Den Norske Opera  
 og Ballett
• Konsulent Svein-Petter Haslerud

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 aktiv-
iteten har vært god og som normal. 

Det har vært foretatt følgende forsknings- og 
utviklingsaktiviteter i 2014:
• VisitOSLO har utviklet og lansert verdens  
 første City Card App.
• VisitOSLO har, som en av de første i 
 Norge, utviklet nytt nettsted basert på  
 responsiv teknologi tilpasset desktop,  
 nettbrett og smarttelefon
• VisitOSLO har åpnet API til sin database,  
 som en av de første i verden, slik at alle kan  
 bygge sine tjenester relatert til Oslo reiseliv.

Ved utgangen av 2014 hadde selskapet en posi-
tiv egenkapital på kr. 10.291.631. 
Egenkapitalen 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 tilstede. Selska-
pets økonomi baserer seg i stor grad på til-
skudd fra Oslo kommune vedtatt i bystyret for 

2015, samt markedsføringsbidrag fra selskapets  
aksjonærer. I tillegg disponeres avkastning på 
egen kommersiell virksomhet. 
VisitOSLOs disponible ressurser skal brukes til 
markedsaktiviteter for å øke antall besøkende 
til Oslo samt til utøvelsen av vertskapsfunksjoner 
gjennom drift av  turistinformasjon m.m.
Styret foreslår å disponere årets underskudd,  
kr 328.755 til fri egenkapital.

ØKONOMISK GRUNNLAG
Det økonomiske grunnlaget for VisitOSLO as’ 
virksomhet i 2014 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 233 sykedager som utgjør 
3,8%. 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 20 kvinner og 
5 menn. Selskapet har innarbeidet policy som 
tar sikte på at det ikke forekommer forskjells-
behandling grunnet kjønn.

23. DRIFTSÅR FOR VISITOSLO AS 
Selskapet har i 2014 videreført sine salgs- og 
markedsinnsatser på både nære og fjerne  
markeder.  
Det positive samarbeidet med Oslo kommune, 
primært ved Byrådsavdeling for kultur og 
næring, 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 og forsterkes i 2015.  
VisitOSLO as har hatt et høyt aktivitetsnivå i 
2014. Styret retter en takk til selskapets aks-
jonærer og øvrige samarbeidspartnere som har 
bidratt med økonomiske ressurser og natural-
ytelser (transport, overnattinger, bespisning, 
mottakelser, møterom o. l).
Styret takker selskapets ansatte som i 2014 har 
nedlagt et viktig arbeid for å markedsføre Oslo 
som reisemål samt vertsby for internasjonale 
kongresser, i tillegg til et omfattende informas-
jonsarbeide til beste for kultur- og næringsliv.
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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 halv-
kommunale stiftelsen Oslo Promotion og Oslo Reiselivsråd.  Disse selskapene var i 
sin tid etterfølgere til Reisetrafikkforeningen for Oslo og omegn som ble etablert av 
Oslo kommune i 1929.
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Fra venstre: Kjersti Ringholm Ulstein, Bente Bratland Holm, Stein Olav Henrichsen, Cecilie Staude, Gjøran Sæther, Hallvard Bratberg, Toril Flåskjer, Tarje Hellebust,  
Ulrich Bohnenblust og Helge Otto Mathiesen.

Oslo, 16.04.15

Tarje Hellebust
styreleder

Kjersti Ringholm Ulstein
nestleder

Bente Bratland Holm
adm. direktør

Toril Flåskjer   Gjøran Sæther Helge Otto Mathiesen

Cecilie Staude Hallvard Bratberg Stein Olav Henrichsen Ulrich Bohnenblust



04 : Ledergruppen

Katrine Mosfjeld
Avdelingssjef

Medier og kampanjer

Bente Bratland Holm
Adm. direktør

Steinar Hansen
Økonomisjef

Synne Myhre
Avdelingssjef

Vertskapstjenester

Anne Wallin Rødven
Avdelingssjef

Kongress og arrangement
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Oslos hoteller kunne skilte med mer enn fire  
millioner overnattinger i fjor. Dette er en økning 
på 260 000, tilsvarende 6,8 %, sammenlignet 
med 2013. Totalt var det 30,1 millioner kommer-
sielle overnattinger i Norge i 2014.

Vi nådde våre målsettinger om økt verdiskaping, 
og det ble skapt 850 nye årsverk i Oslo som en 
direkte konsekvens av denne utviklingen.

De beste dagene for hotellene var under små 
og store internasjonale konferanser og store 
konserter. I 2014 ble det arrangert rekordmange 
konserter i byen. I tillegg ble det arrangert 
mange musikkfestivaler som tiltrakk seg et stort 
publikum fra inn- og utland. 

Det har vært et hektisk år internt i organisa-
sjonen. Vi har fullført strategiarbeidet som skal 
gjøre organisasjonen bedre rigget for frem-
tidens reiseliv.  Dette arbeidet har også omfattet 
en intern endring av avdelingsstrukturen, og vi 
har nå «tre nye avdelinger» i tillegg til adminis-
trasjon og økonomi; Buzz Oslo, Meet in Oslo og 
Hello Oslo. Ta gjerne en titt på våre bransjesider 
for å lese mer om hvordan vi presenterer oss 
der.

Turistinformasjonen ved Fridtjof Nansens plass 
ble lagt ned og det ble åpnet ett nytt og mod-
erne besøkssenter i den nyrenoverte Østbane-
hallen i oktober. Vi kan allerede se en økning i 
antall besøkende til besøkssenteret, og det er 
gledelig å se at det er byens befolkning som 
utgjør økningen, som er i tråd med strategien 
om å stimulere byens befolkning til økt bruk av 
egen by.

Det har vært et meget høyt aktivitetsnivå i  
organisasjonen gjennom hele 2014. Mange av 
prosessene som har vært gjennomført har 
hatt en høy grad av innovasjon og ny utvikling.  
Åpen designprosess vedrørende ny logo, åpent 
API på våre hjemmesider, Tripadvisor-kampan-
jen og digitalisering av Oslo Passet er noen av 
de viktigste prosessene som har gitt oss mye 
oppmerksomhet innen vår bransje.

VisitOSLO jobber hver dag for å øke verdiskap-
ing og synlighet for våre aksjonærer og sam- 
arbeidspartnere. Skal vi nå vår målsetting om en 
verdiskaping på 17,6 mrd i 2019 må det videre 
arbeidet være tydelig, fokusert og målbart. Det 
skal vi klare.

2014 var et begivenhetsrikt år, ikke bare for VisitOSLO, men for hele reiselivsnæringen 
i byen. Vi så en økning i antall tilreisende på 7 %, noe som utgjorde 6,8 % økning i over-
nattinger på Oslos hoteller sammenlignet med året før. 

Bente Bratland Holm
Oslo entusiast & Adm.direktør
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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 
det første operative reiselivssamarbeidet på 
Østlandet med varighet og stabilitet over flere 
år. Viktige private og offentlige reiselivsaktører, 
på tvers av destinasjons- og fylkesgrenser, del-
tar i prosjektet. Samarbeidet ble initiert i 2007 
og er inne i sin tredje prosjektperiode.
Oslo Lufthavn, som er den største innfalls-
porten for tilreisende til Norge, Oslo og Øst-
landsregionen (2014: 24 millioner passasjerer), 
har vært initiativtaker og sentral bidragsyter i 
samarbeidet. Hotellkjedene Rica (nå Scandic), 
Thon, Nordic Choice og Radisson BLU, desti-
nasjonsselskapene VisitOSLO, Akershus Reise-
livsråd, Hamarregionen Reiseliv og flere aktører 
i Hedmark, samt 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 fylkeskommunene i Akershus 
og Hedmark støtter samarbeidet med betyde-
lige midler.
”Oslo region – where city and nature connect” 
er budskapet i kampanjene som gjennomføres 
for ferie- og fritidssegmentet i samarbeid mel-
lom Innovasjon Norge, norske og internasjonale 
flyselskap, og Markedssamarbeidet for Østlands-
regionen. Felles markedsføring av Osloregionens 
reiselivstilbud gjennom kampanjer, i informa-
sjonsarbeid på webportalen visitosloregion.com, 
samt målrettet presse- og bransjebearbeidelse 
står sentralt. Gjennom samarbeid og matching 
av midler ble det i 2014 oppnådd en total  
kampanjeverdi av ca 4,1 millioner kroner.

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 ser-
emoni i Oslo rådhus den 21. mai overrakte ord-
fører Fabian Stang diplom og guidenål til 21 ny-
uteksaminerte Oslo-guider. 

GØTEBORG/OSLO SAMARBEIDET 
Gøteborg-Oslo samarbeidet ble etablert i 1995 
gjennom en samarbeidsavtale mellom Oslo og 
Gøteborg, og er siden utvidet til også å om-
fatte fylkeskommunene Akershus og Østfold 
på norsk side og Västra Götalandsregionen 
på svensk side. Målet er å gjøre regionen mer 
attraktiv og konkurransedyktig som etabler-
ings- og bosettingsområde nasjonalt og inter-
nasjonalt. I tillegg arbeides det for å styrke lokal 
reiseaktivitet i regionen.  

EUROPEAN CITIES MARKETING 
European Cities Marketing er en interesseor-
ganisasjon 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 Uni-
versitetet i Wien og Turismens Utredningsin-
stitutt i Gøteborg. Det produseres en katalog 
med presentasjon av alle medlemsbyers City 
Pass som distribueres til reisebyråer og turop-
eratører i Europa, samt egen webside. Det er 
ca. 120 medlemmer i ECM.  Avdelingssjef for 
Vertskapstjenester, Synne Myhre, er leder for 
ECMs «Tourist Information Centres Knowledge 
Group» i organisasjonen. I oktober 2014 ble det 
aller første «ECM TIC Expert Meeting» arrangert 
i Luxembourg, hvor 70 deltagere fra 37 europei-
ske byer deltok. Leder og arrangører for dette 
seminaret var Synne Myhre og Sabine Dubreuil 
fra Stockholm Visitors Board. 

Member



Oslo Visitor Centre
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Årsaken til flyttingen ligger først og fremst i å 
komme seg tilbake til området rundt Oslo S, hvor 
de aller fleste tilreisende til byen først ankom-
mer. Som en del av Østbanehallen vil vi også dra  
nytte av alle de besøkende som daglig beveger 
seg gjennom hallen. Før renoveringen av Øst-
banehallen startet lå dette tallet på ca 17.000 
mennesker pr dag. Turistinformasjonen har  
tidligere år hatt mellom 250-300.000 betjente 
henvendelser. Forventningen, med den nye be-
liggenheten, er at dette tallet vil øke.
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, gallerier, spisesteder, uteliv og offentlig 
kommunikasjon. Gjennom gode kommunikative 
og språklige evner bidrar de til å heve opplev-
elsen til den besøkende, inspirere, veilede og 
ikke minst bidra til verdiskaping i byen. Vi tilbyr 
også kjøp av noen utvalgte tjenester: billetter 
til offentlig transport (NSB, Ruter, Flytoget),  

Billettservice 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,- lyst og innbydende med møbler i eik, og 
moderne og fargerike illustrasjoner av Oslo på 
veggene. 

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

November 2014 flyttet Turistinformasjonen ut av sine lokaler ved Rådhuset og åpnet 
Oslo Visitor Centre i helt nye lokaler i Østbanehallen. Byens nye besøkssenter retter 
seg, som tidligere, mot tilreisende og besøkende, men også mot byens befolkning. 
Målet er at besøkssenteret skal bli et naturlig knutepunkt for formidling av det økende 
antall opplevelser byen tilbyr, hvor den digitale infrastrukturen skal effektivisere betje-
ningen og optimalisere opplevelsen for senterets besøkende.



  Oslo Visitor Centre : 09

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, med Rådhuset og 
med turistkortet Oslo Pass.
Oslo er en av få byer i verden og den første, og 
så langt eneste by i Norge, som tilbyr sine inn-
byggere et årlig gratisarrangement 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 de over 30 turisttilbud som 
er inkludert i Oslo Passet.
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 23.000 mennesker besøkte Rådhuset og 
28.000 gratis Oslo Pass ble delt ut under Turist
i egen by i 2014, en økning på 40 % fra året før. 
I tillegg ble Oslo Pass på app lansert og 301 
eventpass ble lastet ned.

PUBLIKASJONER
I 2014 produserte vi brosjyrer og kart til forskjel-
lige formål. Den offisielle Oslo Guiden ble trykket 
i 6 språkvarianter i totalt 900.000 eksemplarer.  
Turistkart ble produsert i 1 mill. eksemplarer. Oslo 
Guide lå også tilgjengelig som elektronisk brosjyre 
og nedlastbar i PDF og print via visitnorway.com 
og visitoslo.com. 

BILLEDBANKEN
VisitOSLO har en billedbank hvor vi gjør både 
bilder og råfilm tilgjengelig, og som alle fritt 
kan benytte til markedsføring av byen. I 2014  
oppgraderte vi innholdet i billedbanken, med 
nye filmer og bilder fra byen. Arbeidet vil videre-
føres i 2015. 

KAMPANJER OG AKTIVITETER 
Også i 2014 har VisitOSLO gjennomført inter-
nasjonale kampanjer på vegne av og sammen 
med næringen i Oslo. De største kampanjene 
har fokusert seg mot våre viktigste markeder 
Storbritannia, Tyskland, USA.

Senteret 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.

• 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.

Alle skjermer har spesialutviklet software og design. Informasjon til skjermene  
hentes direkte ut fra VisitOSLOs egen database, linket opp. 
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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. 
En av de største trendene verden ser i dag, er 
skiftet mot digital kommunikasjon og spesielt 
mobile flater. Mobiltelefonen – og dens apper 
og nettlesere – løser stadig flere oppgaver for 
forbrukerne. Vår utfordring var å ta Oslo Pass, 
100 % papirbasert, og digitalisere dette. Det var 
en forutsetning for arbeidet at vi benyttet Rut-
ers infrastruktur og sikkerhetsnivå for å sikre 
at kollektivtransport fremdeles var en sentral 
del av passet, og for å sikre oss mot misbruk 
av Ruters billettsystem for offentlig transport. 
Parallelt med dette ønsket styringsgruppen for 
Oslo Pass en automatisert registrering av Oslo 
Pass på brukerstedene, som hittil var blitt gjort 
ved manuelle tellinger. Dette ville sikre en mer 
nøyaktig fordeling av inntektene til passets del-
takere, og potensielt gi ny og god informasjon 
om brukermønstre – «big data». 

Utviklingsprosjektet for Oslo Pass fokuserte 
sin innsats om utvikling av app høsten 2013, 
og i april 2014 ble Oslo Pass app lansert. Dette 
skjedde ved Turist i egen by søndag 27. april 
2014, et arrangement utført i samarbeid mellom 
deltagerne i Oslo Pass, Ruter, Oslo kommune og 
VisitOSLO. 
Oslo Pass app er en enkel og intuitiv løsning for 
brukeren, og har åpnet for nye salgs- og distri-
busjonsmuligheter for Oslo Pass. Den er også 
brukervennlig: appen er gratis å laste ned og 
kunden må kun være på internett når appen 
lastes ned og i kjøpsøyeblikket, ellers fungerer 
den offline. 
På sikt, og i takt med fremtidig produktutvikling 
og markedsføring, forventer vi at Oslo Pass ap-
pen ikke bare tar markedsandeler fra papirpas-
set, men også øker attraktiviteten ytterligere 
slik at en stadig større andel av de som skal opp-
leve byen kjøper Oslo Pass. Utviklingsprosjektet 
ble gjennomført i henhold til fremdriftsplan og 
i nært samarbeid med Ruter, brukerstedene og 
leverandøren WTW. Etter åtte måneders beta-
drift, uten andre tiltak enn omtale på visitoslo.com, 
er det solgt nesten 3000 Oslo Pass gjennom 
appen, hvilket utgjør en omsetning på over  
1 000 000 NOK. 
Vi er ikke kjent med at det eksisterer tilsvarende 
elektroniske city cards (med alt inkludert) i an-
dre byer i verden. Flere andre norske og uten-
landske byer ser nå til Oslo og ønsker informas-
jon og våre erfaringer i forhold til utvikling og 
bruk av liknende city card-apper.

Oslo Pass har eksistert i 30 år og har vunnet flere internasjonale priser for bruker-
vennlighet og funksjonalitet. De tre viktigste elementene i Oslo Pass er fri inngang til 
museer og attraksjoner, fri offentlig transport og fri parkering på offentlige parkerings-
plasser. 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 2014 solgt 93 000 Oslo Pass til en verdi av MNOK 29.
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INTERNASJONALE MEDIABESØK
Oslo har også i 2014 hatt god dekning fra inter-
nasjonale medier. VisitOSLO har vært vertskap 
for 756 medierepresentanter i 2014, som er en 
pen økning fra 2013 hvor vi tok i mot 685 rep-
resentanter. Det er en rekke forskjellige sider av 
Oslo som opptrer i medieresultatene. Det er like-
vel slik at arkitektur og nye bymiljø skiller seg ut 
som aktuelt, og en forholdsmessig stor andel av 
mediene har vært opptatt av bydel Tjuvholmen 
med Astrup Fearnly Museet og The Thief. Det er 
også en gjennomgangstone at Operaen og Skrik 
omtales i artiklene. Videre ser vi at kulinariske  
opplevelser i Oslo stadig oftere er omtalt.  
Selv om vi mottar presse og bloggere fra hele ver-
den, har vi en klar overvekt av representanter fra 
våre prioriterte markeder USA, Tyskland og UK. 
Spanske og Italienske medier har også vist over-
raskende stor interesse for Oslo i 2014. 

OSLO – OFFICIAL CITY APP
Den offisielle appen eksisterer på 3 språk, virker 
offline av hensyn til internasjonale besøkende 
og er koblet mot VisitOSLOs database slik at 
innholdet er oppdatert flere ganger om dagen. 
Appen ble lastet ned hele 43 438 ganger i 2014. 
Ettersom appen brukes offline, har vi dessverre 
ikke anledning til å ta ut statistikk på hvor mye 
brukt den er.  

WWW.VISITOSLO.COM
I februar 2014 ble nye visitoslo.com lansert i 
såkalt responsivt format- dvs at alt innhold 
tilpasser seg de flatene (mobil, nettbrett, desk-
top) folk bruker, uten at innholdet begrenses. 
I etterkant av lanseringen opplevde vi store 
tekniske problemer, som blant annet resulterte 
i at det meste av innholdet på nettstedet ikke 
ble indeksert av Google i et par måneder. Det er 
derfor gledelig å se at vi til tross for dette fikk 
en pen vekst på 5,6% unike brukere fra 2013. 
Topp 8 nasjonaliteter, alle med mer enn 100 000 
besøkende, er (i kronologisk rekkefølge med 
flest besøkende først): Norge, Tyskland, Storbri-
tannia, USA, Italia, Frankrike, Spania og Sverige.

OSLOS DIGITALE FOTAVTRYKK 
Dette er begrepet vi bruker om de tre KPI’ene 
som skal erstatte gamle måletall som unike 
brukere, nedlasting av apper, følgere i sosiale 
medier etc. Våre nye måletall gjenspeiler de tre 
viktigste måtene å drive digital profilering; en-
gasjement, innholdsproduksjoner og eksponer-
inger av eget innhold. Vi startet målingen i mai 
2014, og kan for 2015 derfor bare rapportere tall 
for 8 måneder. 
Når det gjelder aktive handlinger hos egne 
følgere i sosiale medier, beskriver dette tallet 
det antall ganger vi har maktet å engasjere våre



 

Utenlandske mediebesøk*    685 756

Antall unike brukere på  2 264 436 2 263 569 2 124 669 2 729 796 2 883 396
www.visitoslo.com 

Antall nedlastinger av – – 51 028 37 132 43 438
Oslo Official City App 

Digitalt fotavtrykk,  – – – – 758 183
engasjement egne kanaler**     

Digitalt fotavtrykk, innholds- – – – – 387 886
elementer skapt av andre**   

Digitalt fotavtrykk,  – – – – 14 708 635 
eksponering av eget innhold**   
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følgere til å profilere Oslo til sitt eget sosiale 
nettverk gjennom, kommentarer, delinger eller 
likes. I 2014 skjedde dette 758 183 ganger i  
perioden mai-desember. Facebook og Instagram 
skiller seg ut som de mediene hvor vi oppnår 
best engasjement.
Vi måler også (positive og relevante) innholds-
elementer skapt av andre. Dette kan dreie seg 
om innhold i sosiale medier, for eksempel bilder 
på Instagram, eller det kan dreie seg om nye 
relevante artikler, blogginnlegg eller twitter- 
meldinger. I 2014 registrerte vi 387 886 innholds-
elementer skapt av andre, som hadde en «po-
tensiell reach» på hele 5 544 700 000 personer. 

Sist men ikke minst så måler vi eksponering av 
innhold vi selv har produsert. Dette inkluderer 
blant annet sidevisninger på visitoslo.com, ned-
lastinger av appen, visninger på Flytoget, side-
visninger på visitnorway.com/Oslo og andre 
visninger gjennom bruk av VisitOSLOs API.  
Vi registrerte 15 708 635 eksponeringer i peri-
oden mai-desember 2014. Visitoslo.com står for 
størsteparten av dette nummeret, men visninger 
av eget innhold i andre kanaler (API) står for i 
underkant av 4 millioner eksponeringer, og for-
ventes å få en øket andel. 

Et eksempel på hvordan en post på Facebook kan påvirke det digitale fotavtrykket. Dette bildet er likt av 8.479 personer,  
delt 821 ganger og fått 948 kommentarer, noe som gir en fin spredning av et godt Oslo-innhold.

* Antall medierepresentanter internasjonale medier og bloggere håndtert gjennom VisitOSLO 
** Fra og med mai 2014 til og med desember 2014, 8 måneder

2010 2011 2012 2013 2014
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73 nye leads ble generert i 2014, mot 87 i 2013. 
6% av disse kom fra Norway Convention Bureau 
(NCB), mot 14% i 2013 og 19% i 2012. De fleste 
kommer fremdeles fra miljøer innen medisin 
og medisinsk teknologi, men andelen fra andre 
teknologiske og vitenskapelige miljøer er økende. 
Kongressarbeidet er langsiktig, og i tillegg til de 
73 nye, ble også over 300 miljøer kontaktet for 
oppfølging.

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 2014. Vi venter fremdeles svar på noen 
av de kongressene som vi sendte bid på i 2013. 
Beslutningsprosessene er ofte svært lange for 
internasjonale kongresser. En av de vi fortsatt 
venter på er ASME Turbo Expo 2018, men første 
tilbakemelding her er at Oslo er en svært dyr by. 
Vi fikk i 2014 informasjon om at Oslo var ført 
opp på «long list» for en internasjonal kongress 
innen anestesi og smertelindring som vi har 
bearbeidet i flere år. «The following cities are 
being initially considered: Amsterdam, Barce-
lona, Berlin, Helsinki, Lisbon, London, Madrid, 
Oslo, and Paris”. Vi har sendt et foreløpig bid 

sammen med Norges Varemesse for å bli en av 
tre destinasjoner på short list. Denne prosessen 
pågår fortsatt, men vi har fått (forsiktig) posi-
tive tilbakemeldinger. 

KONGRESSÅRET 2014
Ingen riktig store kongresser ble arrangert i 
Oslo i 2014, men vi har registrert nesten 200 
små og store møter i 2014 og 7 av dem hadde 
fler enn 1000 deltagere. Gjennomsnittlig antall 
deltagere på de 200 arrangementene var 275.
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 kongress-
er og internasjonale møter som arrangeres i 
Oslo. Den viktigste grunnen til det er at våre re-
sultater publiseres sammen med alle andre land 
og byer i verden, i internasjonale organisasjoner 
som ICCA og UIA. 
Som nevnt har vi oversikt over nesten 200 
møter som ble arrangert i Oslo i 2014.  For 2013 
hadde vi registrert 170 møter på samme tid, og 
vi endte på 16. plass i verden med 100 godkjente 
møter på UIA’s liste, som er ansett som den vik-
tigste! Det burde derfor se bra ut for statistikk-
resultatene for 2014. Vi vil nevne at vi trenger 
næringens hjelp til å fylle opp statistikken – får 
vi ikke vite om møtene kommer de heller ikke 
med.

Kongressavdelingen hadde fra 1. januar 2014 fire heltids ansatte + en vikar for den 
femte ansatte som var i mammapermisjon det meste av året. 
En av avdelingens ansatte sluttet i 2014 og ble erstattet i løpet av senhøsten 2014.
Avdelingen fortsatte å være aktiv overfor norske kontakter i internasjonale  
organisasjoner.  
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KONGRESSFORUM
Det er viktig for kongressavdelingen å ha et 
nært og godt samarbeid med VisitOSLOs  
aksjonærer som leverer tjenester til møter, 
konferanser og kongresser. Vi samler derfor 
næringen til jevnlige møter under betegnelsen  
«Kongressforum». 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 2014. På et møte 
på Radisson Blu Plaza i april sto sosiale medier 
på programmet, ved vår kollega Tord Baklund.  
På møte på Thon Hotel Opera i juni fikk vi en 
innføring i hva som skjer i Bjørvika og i Østbane-
hallen og så feiret vi Kongressforums 20-års  
jubileum på Popsenteret i oktober, med nær 50 
deltagere.  

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 2014, med ialt 40 
deltagere fra næringen. 

NORWAY CONVENTION BUREAU (NCB) 
Norway Convention Bureau er en betydelig  
samarbeidspartner for kongressavdelingen.  
Aktiviteter både mht kongresser og i arbeidet 
mot det utenlandske møtemarkedet (corpo-
rate) skjer i regi av, eller i samarbeid med NCB, 
der det er nyttig og fornuftig.  I tillegg til å koor-
dinere de fleste av utenlandstiltakene vi deltar 
på, arrangerer de også aktiviteter mot norske 
fagmiljøer som er medlem av organisasjoner 
som arrangerer kongresser. Kongressjefen satt 
i NCB’s styre. 

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 uten-
for eget land. Vekten var i 2014 fortsatt basert 
på 4 markeder: Sverige, Tyskland, Frankrike og 
Storbritannia. Dedikerte personer er ansatt på 
Innovasjon Norges kontorer i de fire markedene. 

INNKOMMENDE FORESPØRSLER 
Vi registrerer innkommende forespørsler fra 
markedene, og i 2014 behandlet vi forespørsler 
tilsvarende 375 mill NOK. En stor økning fra 
2013 da tilsvarende tall var 100 mill NOK. 
Hva slags forespørsler dreier det seg om? Vi får 
forespørsler om alt fra sted for en formell mid-
dag, via billanseringer til små og store konfer-
anser og kongresser.

Nær 38% kom fra de fire markedene vi jobber 
på sammen med Norway Convention Bureau og 
Innovasjon Norge (2013-tall i parentes): 

Sverige:  23 mill  (9,4 mill)
Tyskland:  20,5 mill  (7 mill) 
Frankrike:  31 mill  (13 mill)
Storbritannia:  66 mill  (8,3 mill)
Danmark med  21 mill  (7,2 mill). 

I antall kom de fleste forespørslene fra Sverige, 
deretter UK, så Danmark fulgt av Sverige og 
så Tyskland. Av andre land kan vi nevne India, 
Nederland og Polen med større arrangementer, 
men henvendelsene kommer fra hele Europa og 
store deler av verden for øvrig.

Slike leads sendes ut til kongressnæringen. 
Næringen selv har ansvaret for konverterings-
raten (dvs å sluttføre salget) – det har vi liten 
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påvirkning på. Det er derfor viktig å under-
streke at vi alltid er i konkurranse om slike  
arrangementer og at de nevnte tallene omfatter 
potensiell omsetning. 

WORKSHOPS 
Vi deltok i 2014 på M&I Forums workshop i  
Istanbul i juli. I alt 50 europeiske møtekjøpere 
fikk verdifull informasjon om Oslo gjennom 
forhåndsbookede, 20-minutters avtaler. Vi delte 
bord (og kunder) med Bergen Reiselivslag.
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.

MESSER
I 2014 deltok vi på 4 fagmesser. Det var IMEX i 
Frankfurt i mai, Meetings Show i London i juli, 
IMEX i Las Vegas i oktober og EIBTM i Barce-
lona i november. Generelt får vi svært godt ut-
bytte av alle messene vi deltar på, og slik var 
det også i 2014. Mange nye kunder ble tilført 
porteføljen vår og inngår i det oppfølgingsar-
beidet som hele tiden skjer i avdelingen.

FAM TRIPS  -  VISNINGSBESØK
12 russiske møteagenter reiste hjem via Oslo et-
ter IMEX i Frankfurt. Denne reisen var organisert 
av Innovasjon Norge i Russland.
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.
Vi deltok også på en fam trip for svenske kjø-
pere til Svalbard sammen med NCB, Innova-
sjon Norge og de øvrige partnerne i det svenske 
markedssamarbeidet.

ANDRE AKTIVITETER
Det er viktig at fagmiljøene knytter til seg pro-
fesjonell hjelp når de skal arrangere en kon-
gress. Vi forsøker alltid å få dem til å benytte 
PCO-tjenester. Vi gjennomførte 5 møter i 2014 

hvor PCO’ene fikk introdusere seg til norske 
fagmiljøer som har påtatt seg arrangøransvar 
for en kongress.
Vi forsøker hele tiden å komme i kontakt med 
fagmiljøene i Oslo, og som et ledd i dette holdt 
vi et mini-seminar for alle avdelingene på BI for 
å fortelle om hvordan vi kan være til hjelp om de 
ønsker å invitere til en kongress i Oslo.

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 vi 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. 10 
norske deltagere deltok på ICCAs verdenskon-
gress i Antalya, Tyrkia i november, hvorav 3 per-
soner fra VisitOSLO.  
De skandinaviske medlemmene i ICCA møtes 
også hvert år, og vi deltok i 2014 på gruppens 
samling i Stavanger.

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 in-
ternasjonale organisasjoner som arrangerer 
kongresser.
ECM Summer School er et begynnerkurs for nye 
i kongressnæringen. Kongressjefen underviser 
på dette kurset som i 2014 fant sted i Genova 
og som hadde 50 deltagere fra hele verden, de 
fleste fra Europa. En ansatt i avdelingen deltok 
som student på kurset.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF  
PROFESSIONAL CONGRESS ORGANISERS 
(IAPCO)
Denne organisasjonen, som samler PCO’er fra 
hele verden, har også sin skole – “The Wolfsberg 
Seminar” i januar hvert år, for nybegynnere 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.



18 : Cruise

Oslo hadde 129 anløp med 235 500 cruisepas-
sasjerer fra over 140 ulike nasjoner i 2014, dette 
er en nedgang i antall passasjerer på 21% fra 
2013. Den forholdsvis store nedgangen i anløp 
skyldes i hovedsak at det italienske cruisered-
eriet MSC flyttet sine cruise fra Oslo til hhv 
Gøteborg og Kristiansand med begrunnelse at 
anløpskostnadene oversteg inntektspotensialet 
ved å anløpe Oslo. 23 skip har ligget natten over 
i byen og således kunnet nyte byens kvelds- og 
natteliv. Tre av anløpene har benyttet 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 cruisepassasjerene er
ikke målt i 2014.

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 2014. 
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’en i august da flere 
av leverandørene i Oslo bidro til programmet.
 



NASJON  2014  2013
I ALT 4008955 3748147
UTLANDET I ALT  1502499 1315786
Norge 2506456 2306706
Danmark 68507 68894
Finland 31125 29152
Island 5944 5561
Sverige 200514 184311
Belgia 17788 15317
Estland 3736 2729
Frankrike 51571 45691
Hellas 9739 5687
Irland 7494 7141
Italia 53380 48148
Latvia 5084 4514
Malta 1054 622
Nederland 39315 37981
Liechtenstein 2302 977
Luxembourg 1220 1122
Polen 21703 16681
Portugal 6656 5313
Litauen 4449 3229
Spania 48730 44532
Storbritannia 151229 147858
Russland 30765 34376
Sveits 29375 27649
Tyrkia 5908 5537
Tyskland 147451 134886
Slovenia 1383 1257
Ukraina 4048 3642
Ungarn 3643 3163
Østerrike 10831 8779
Slovakia 3547 2441
Tsjekkia 5828 3695
Sør-Afrika 5666 4021
Japan 15346 17615
Kina 20799 21288
Sør-Korea 5016 4797
Kypros 766 824
Canada 17803 15014
Mexico 6922 6322
USA 139843 104782
Brasil 11109 12455
Australia 20950 18420
New Zealand 0 0
Resten av Europa 175597 108377
Resten av Sør-Amerika 8517 8873
Resten av Oseania 11260 8699
Resten av Asia 82051 75224
Resten av Afrika 6535 8190

GJESTEDØGN I OSLO AKKUMULERT 
JANUAR - DESEMBER 2014

Kilde:  Overnattingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

 

NASJONALITET  2014  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2005-2014
I ALT  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 2 942 373 33 605 004
UTL. I ALT  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 1 112 702 12 227 115
Norge  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 1 829 671 21 377 889

Sverige  200 514  184 311 178 499 154 437 166 627 159 614 148 040 132 927 128 049 130 359 1 583 377

Storbritannia  151 229  147 858 140 694 121 766 122 411 132 904 147 033 176 957 192 052 170 972 1 503 876

Tyskland  147 451  134 886 137 687 151 687 156 494 123 612 124 610 120 309 133 320 129 155 1 359 211

USA  139 843  104 782 108 512 126 180 123 595 104 373 105 588 113 890 120 095 122 756 1 169 614

Resten av Europa  329 845  235 760 78 803 80 959 85 095 64 595 79 219 94 300 74 673 85 333 1 208 582

Italia  53 380  48 148 48 091 59 736 73 665 62 435 49 775 56 083 63 552 53 547 568 412

Spania  48 730  44 532 46 903 62 984 76 080 59 508 58 231 73 566 65 819 49 960 586 313

Resten av Asia  107 866  101 309 61 577 59 546 56 027 47 839 45 243 44 120 45 699 43 026 612 252

Danmark  68 507  68 894 64 254 60 209 46 762 46 102 48 614 45 282 49 881 50 481 548 986

Frankrike  51 571  45 691 48 928 48 930 54 888 44 977 39 676 36 101 36 935 38 556 446 253

Nederland  39 315  37 981 37 976 37 814 42 601 38 978 35 552 33 711 35 178 36 776 375 882

Russland  30 765  34 376 27 575 26 527 30 558 21 537 23 820 20 855 21 990 17 309 255 312

Sveits  29 375  27 649 23 101 24 609 23 401 19 623 18 751 18 492 19 425 15 603 220 029

Japan  15 346  17 615 20 510 17 233 17 222 17 668 21 932 24 856 29 855 30 686 212 923

Andre  88 762  81 994 210 948 213677 189 118 151 412 181 498 160 270 160 231 138 183 1 576 093

UTVIKLING I ANTALL GJESTEDØGN FOR DE VIKTIGSTE MARKEDENE 2005-2014

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

    

HOTELLSTATISTIKKEN FOR OSLO 
Antall gjestedøgn i Oslo økte i 2014 med 6,9 % i forhold 
til 2013. Sverige og Storbritannia var de to største uten-
landsmarkedene i 2014 med en økning i antall gjeste-
døgn på henholdsvis 8,8 % og 2,3 %. Deretter fulgte  
Tyskland med en oppgang på 9,3 % og USA som gikk 
frem hele 33,5 %. Besøkende fra Danmark holder seg stabilt 
og landet ble den femte største utenlandske nasjonen i 
Oslo i 2014. Utenlandske gjestedøgn økte med 14,2 %, 
mens vi ser en oppgang på 8,7 % i norske gjestedøgn i 
Oslo. For ytterligere informasjon se tabellene.

 Hotellstatistikken : 19
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RESULTATREGNSKAP - 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER
Alle tall i NOK
 NOTE 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER      

Salgsinntekt 2, 3 47 342 953  49 089 792  

Annen driftsinntekt 3  24 135 551 25 844 411  

SUM DRIFTSINNTEKTER   71 478 504 74 934 203 

          

DRIFTSKOSTNADER         

Varekostnad   32 801 812 31 647 889 

Lønnskostnad 4 19 600 785 21 065 488  

Avskrivning 7 315 660 486 081  

Annen driftskostnad 4, 8 19 670 545 21 129 067  

SUM DRIFTSKOSTNADER   72 388 802 74 328 525  

          

DRIFTSRESULTAT   -910 298 605 678  
        
   
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER         

Annen finansinntekt   598 546 677 268  

Nedskrivning av finansielle eiendeler   0 73 000

Annen finanskostnad  137 798 40 809 

NETTO FINANSPOSTER   460 748 563 459 

          

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD   -449 550 1 169 137  

          

SKATTEKOSTNAD  11 -120 795 367 206  

          

ÅRSRESULTAT   -328 755 801 931  

        
   
          
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER         

OVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL 12 -328 755 801 931
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BALANSE - 31. DESEMBER
Alle tall i NOK
 NOTE 2014 2013

ANLEGGSMIDLER      

Immaterielle eiendeler         

Utsatt skattefordel 11 228 003 107 208 

SUM IMMATERIELLE EIENDELER   228 003 107 208  

Varige driftsmidler         

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 7 2 042 651 822 195 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER   2 042 651 822 195 

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   2 425 774 1 084 523  

        

   

OMLØPSMIDLER      

Varer   81 900  301 768  

Fordringer         

Kundefordringer   1 008 198 1 501 127  

Andre fordringer   912 963 1 319 055  

Sum fordringer   1 921 161 2 820 182  

          

BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE 6 22 471 911 23 811 369  

          

SUM OMLØPSMIDLER   24 474 972 26 933 319  

          

SUM EIENDELER   26 900 746 28 017 842 
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BALANSE - 31. DESEMBER 
Alle tall i NOK
 NOTE 2014 2013

EGENKAPITAL      

Innskutt egenkapital        

Aksjekapital 12, 13 1 930 000 1 930 000

Egne aksjer 12 -90 000  -70 000

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL   1 840 000 1 860 000

         

Opptjent egenkapital        

Annen egenkapital 12 8 451 631 8 780 388

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL   8 451 631 8 780 388

SUM EGENKAPITAL   10 291 631 10 640 388    

     

GJELD      

Annen langsiktig gjeld        

Øvrig langsiktig gjeld   72 875 72 875

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD   72 875 72 875

         

Kortsiktig gjeld        

Leverandørgjeld   5 061 849 6 149 774

Betalbar skatt 11 0 351 636 

Skyldige offentlige avgifter 6  1 372 642 1 614 317

Annen kortsiktig gjeld 9 10 101 749 9 188 852

SUM KORTSIKTIG GJELD   16 536 240 17 304 579

         

SUM GJELD   16 609 115 17 377 454

         

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   26 900 746 28 017 842

Oslo, 16.04.15

Tarje Hellebust
styreleder

Kjersti Ringholm Ulstein
nestleder

Bente Bratland Holm
adm. direktør

Toril Flåskjer   Gjøran Sæther Helge Otto Mathiesen

Cecilie Staude Hallvard Bratberg Stein Olav Henrichsen Ulrich Bohnenblust
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2014
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 27% 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 nyttegjort.   

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 28 734 499 (25 777 845), 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  2014 2013
Tilskudd fra Oslo kommune 15 600 000  15 600 000
Kontanttilskudd fra næringen 8 535 551 10 244 411

SUM 24 135 551  25 844 411 
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2014
Alle tall i NOK 

NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Lønnskostnader  2014 2013
Lønninger 14 633 010 15 738 458
Arbeidsgiveravgift 2 412 715  2 593 460
Pensjonskostnader 1 500 000  1 500 000
Andre ytelser 1 055 060 1 233 571
SUM 19 600 785  21 065 489
      
Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 30 årsverk.  
   
Ytelser til ledende personer Lønn  Pensjonsutgifter Andre godtgjørelser
Administrerende direktør 846 036  150 768 112 380
Styret 235 500

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2014  
Revisjon 117 575
Skatte- og avgiftsrådgivning 10 200  
Andre attestasjonstjenester 20 500  
Andre tjenester 41 024
Sum 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 30 ansatte er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring. 
Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad.  
Årets kostnad er kr 1 500 000.

NOTE 6 - BANKINNSKUDD
    2014
I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkskontoen med kr   601 853
 

NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER
 Varebil Driftsløsøre, inventar  Sum    
  og  kontormaskiner 

Anskaffelseskost 01.01.14 234 338 7 858 323 8 092 661  
Tilgang kjøpte driftsmidler 0 1 536 116 1 536 116  

Anskaffelseskost 31.12.14 234 338 9 394 439 9 628 777  

Akk.avskrivning 31.12.14 -234 338 -7 351 788 -7 586 126  
Balanseført pr. 31.12.14 0 2 042 651 2 042 651
Årets avskrivninger 0 315 660 315 660

  
Økonomisk levetid 5 år 3 - 10 år    
Avskrivningsplan Lineær Lineær

NOTE 8 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER
  2014 2013
Lokal leie 4 011 338 4 718 453
Fremmed tjeneste 4 417 551 4 473 841
Kontorkostnader 1 486 892 2 515 902
Salgs- og reklamekostnad 4 033 345 5 543 907
Andre driftskostnader 5 721 419 3 876 962

SUM 19 670 545 21 129 065 
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2014
Alle tall i NOK 

NOTE 9 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD
  2014 2013
Skyldige feriepenger 1 674 751  1 838 579
Påløpt lønn 0 480 011
Avsetning Oslo pass 7 670 868 6 659 439
Annen kortsiktig gjeld 756 130 210 826

SUM 10 101 749 9 188 855

Av avsetninger til Oslo Pass tilhører kr 3 683 039 deltakerne i prosjektet, hvor endelig utbetaling vil 
avgjøres i 2015.
    
  
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 i henhold til unntaksreglene for små foretak. 

NOTE 11 - SKATT

Årets skattekostnad fordeler seg på:  2014 2013
Betalbar skatt 0 351 636
Endring utsatt skatt -120 795  15 570

ÅRETS TOTALE SKATTEKOSTNAD -120 795 367 206

Beregning av årets skattegrunnlag:  2014 2013
Resultat før skattekostnad -449 550 1 169 137
Permanente forskjeller 2 160  128 132
Endring i midlertidige forskjeller -143 766  -41 426

ÅRETS SKATTEGRUNNLAG -591 156  1 255 843

Betalbar skatt (27%) av årets skattegrunnlag 0  351 636

Oversikt over midlertidige forskjeller  2014 2013
Anleggsmidler 13 386  -274 872
Varebeholdning -87 000 0
Utestående fordringer -179 688 -122 197

SUM -253 302 -397 069 
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag  -591 156 0

Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 -844 458  -397 069

Utsatt skattefordel (27 %) -228 003 -107 209

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt  2014 
27% skatt av resultat før skatt -121 378 
Permanente forskjeller (28%) 583  

Beregnet skattekostnad -120 795

NOTE 12 - EGENKAPITAL

  Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital Sum

Egenkapital 01.01.14 1 930 000 -70 000 8 780 386 10 640 386
Årets resultat 0 0 -328 755 -328 755
Kjøp av egne aksjer 0 -20 000 0 -20 000

Egenkapital 31.12.14 1 930 000 -90 000 8 451 631 10 291 631
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2014
Alle tall i NOK

NOTE 13 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av:  Antall  Pålydende  Balanseført
A-aksjer 193  10 000 kr  1 930 000

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) 9 4,66 % 4,66 %  
Øvrige aksjonærer 111 57,53 % 57,53 %  

Sum 193 100,00 % 100,00 %

*Rica og Scandic aksjer notert som i fjor. Avklares i 2015.
Selskapet eier pr 31.12.2014 ni egne aksjer. Resterende aksjer er fordelt på 120 aksjonærer. 

NOTE 14 - PANT OG GARANTIER

Det er stillet garanti overfor reisegarantifondet med kr 50 000 pr 31.12.2014.
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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.

Akerrestauranter AS, D/S Louise
Akerrestauranter AS, Cafe Christiania
Beach Club
Bistro Brocante
Eataly Ristorante
Ekebergrestauranten AS
Engebret Café
Frognerseteren Restaurant
Fru Hagen
Gamle Raadhus Restaurant
Grilleriet
Grosch
Hard Rock Cafe Oslo
Kafe Løve
Kafe Oslo
Magic Ice (Ice Bar & Gallery) 
Olivia AS
Paleets restauranter
Peppes Pizza AS
Restaurant Festningen
Restaurant Havsmak
Restauranthuset Operaen AS
Solsiden Restaurant
St. Croix AS, Mona Lisa Huset
TGI Fridays
Theatercafeen AS
Tjuvholmen Sjømagasin

AKSJONÆRTILKNYTTEDE 
BEDRIFTER

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
Emma Gjestehus, Bærum kommune
Felix Konferansesenter AS
First Hotel Grims Grenka
First Hotel Millennium
Flytoget AS
Foreningen til Ski-idrettens Fremme
Forskningsparken
Fotspor Event AS
Frammuseet
Frogner House Apartments AS 
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
Meetings AS
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 Central
- Oslo Vandrerhjem Haraldsheim
NOR-WAY Bussekspress AS
Norway Shop (Scandinavian Brands AS)
Norway Yacht Charter A/S
NSB AS
Nucleus 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
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
Swebus Express
Telenor Arena
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
Trond & Trond
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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