Sogn Regionråd

Sogndal, 26. november 2018

Søknad om tilskot for 2019 og 2020
Visit Sognefjord AS søkjer om tilskot på kr. 250 000,- per år for 2019 og 2020 til internasjonal og
nasjonal marknadsføring av Sognefjorden og reiselivsprodukta i Sogn.
Visit Sognefjord har frå 2013 – 2016 vidareført marknadsarbeidet frå reiselivslaga og gamle Visit
Sognefjord. Vedlagt følgjer forretningsplan for 2015 - 2019 og tiltaksplan m/budsjett for 2018/2019.
Marknads- og tiltaksplan med budsjett for 2019 vert basert på planen for 2018 og er klar innan
15.12.18.
Hovudmålet til Visit Sognefjord i perioden 2015 – 2019 er auke frå 630.000 til 690.000 gjestedøgn og
bidrag til auka lønsemd i reiselivsnæringa. Veksten skal kome heile året, med størst del på haust,
vinter og vår. Visit Sognefjord sitt marknads- og utviklingsarbeid skal gi grunnlag for høgare
omsetning, lønsemd og sysselsetting i regionen, i tillegg til forsterka omdømme som bu-, arbeids- og
opplevingsregion (ref. § 3 «Føremål» i vedtektene). Overordna vekstmål fordelt på årsperiode og
nasjonalt/internasjonalt marknad:

Veksten frå 2015 til 2017 var samla vore 7% høgare enn målsettinga som er sett for 2019 (747.509
gjestedøgn mot målsettinga om 689.610), inklusiv auke utover målsettinga i mai og vintermånadene.
Selskapet har følgjande finansieringsplan frå 2015 – 2019 (uavklara postar merka med raudt):
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På generalforsamlinga i 2016 vart det lagt opp til ein ytterlegare auka frå 5% til 10% årleg auke i
marknadsbidraga frå næringa og auka annonse- og prosjektinntekter i perioden. Dette vert truleg
føreslege forlenga for tre nye år frå 2020 – 2022 på generalforsamlinga i 2019 :

Tabell: Marknadsbidraga frå næringa vert auka med 10% årleg i perioden 2016 - 2019

Ved samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane til Vestland fylke i 2020 kjem truleg bidraget frå
fylkeskommunen til å forsvinne. Dette utgjer ein årleg inntektsreduksjon for Visit Sognefjord på om
lag kr. 1,1 mill. (11% inntekstreduksjon). Dette gjer at Visit Sognefjord framleis er avhengig av ekstern
støtte for å halde oppe eksisterande aktivitetsnivå, og at det vere mogleg at me kjem tilbake til
regionrådet med søknad om auka bidrag frå 2020.
Me vonar på positiv handsaming av søknaden.

Beste helsing,

Visit Sognefjord AS

Ståle Brandshaug
reiselivsdirektør

Vedlegg:
-

Forretningsplan 2015 – 2019
Budsjett 2018/2019 med marknads- og tiltaksplan
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