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restaurantopplevelsen
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Ennå ingen hotell-vår
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smitteverntiltakene
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filial i hovedstaden 

 Mange interessert i Hotel Ullensvang 
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Kontakt: info@wonderlandbeds.com  Tel 71 22 78 00

Wonderlandsenger gir deg den beste sovekomfort du kan tenke deg. 
Sengen former seg perfekt etter kroppen din og fordeler vekten optimalt.

Norsk kvalitetsprodukt produsert i hjertet av Romsdalen!
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De fleste i reisebransjen regner med at årets sommer-
sesong i det alt vesentlige vil bestå av nordmenn som 
ferierer i Norge, slik det var i fjor. Kanskje vanker det 

noen utlendinger på slutten av sommeren. Det vil avhenge 
av om det kommer såkalte vaksinepass, samt at karantene-
bestemmelsene oppheves. EU er nå kommet langt i arbeidet 
med et slikt vaksinepass.

Hellas og Spania er de to europeiske landene som er mest 
økonomisk avhengige av utenlandsk turisme. Nesten 20% av 
BNP i Hellas kommer fra turisme og hver femte arbeidstager 
jobber innen reiselivet. Greske turistdestinasjoner skal etter 
planen åpne 15. mai for vaksinerte, utenlandske turister. De 
som er vaksinert imot covid-19, eller kan fremvise en negativ 
PCR-test, som ikke er mer enn 72 timer gammel, skal kun-
ne reise fritt til Hellas, men må forholde seg til lokale reise-
restriksjoner.

Spania og Portugal vil åpne i juni, sammen med største-
delen av EU. Spanias turistminister, Fernando Valdés, sier de 
er desperate etter å ønske utenlandske turister velkommen 
denne sommeren. - Vi har ikke råd til enda en sommer som i 
2020. Forutsetningen er vaksinepass, som gjør at vi kan kom-
me tilbake til trygg reising.

Mellom juli og september i fjor, som er Spanias høysesong 
for turisme, falt antall utenlandske turister med 79,2%. BNP 
i Spania sank med over 10% i fjor. Nå er både de og resten av 
Europa avhengige av å få hjulene i gang igjen, så snart som 
mulig.

Serveringsnæringen må få starthjelp
Etter å ha stengt ned serveringsnæringen i Oslo siden novem-
ber i fjor, kommer det endelig positive toner fra hovedstadens 
byråd. De vil gi gratis skjenkebevilling og leie av gateplass til 
handel og servering, samt arrangementer, ut året. 

Selv om serveringsnæringen i Oslo er hardere rammet 
enn bransjekolleger andre steder i landet, er dette noe andre 
kommuner kan ta etter. Svært mange serveringsbedrifter 
sliter nå alvorlig med å holde hodet over vannet og tusenvis 
av permitterte venter på å komme tilbake i jobb. Så snart det 
er forsvarlig å gjennomføre full eller delvis gjenåpning, er de 
avhengig av å få opp aktiviteten og omsetningen raskt, for å 
greie å overleve fremover. Kommunene bør derfor gå i dialog 
med bransjen og gi lettelser der det er mulig. 

Vaksinepass kan berge 
sommersesongen
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Årets tema: Mat- og serverings  bransjen  etter  koronaen

700,- AVSLAG FOR ALLE ABONNENTER!

Pris billett: 2.900,-
Pris nettbillett: 2.400,-
Prisene er eks. mva.
matindustrien.no/mat-marked

Spørsmål? Ring oss på  24 077 007 eller e-post abo@medierogledelse.no

dato: 31. mai 2021
tid: 09:30–15:30
sted: Oslo/digitalt

Arrangeres av fagbladene Matindustrien, 
 Dagligvarehandelen, Reiseliv1 & Convenience 

Få med deg blant andre landbruks- og 
 matminister Olaug Bollestad, direktør 
 Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke 
og direktør Øyvind Fylling-Jensen i Nofima
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I denne utgaven

14 Lily Country Club 
klar for åpning.

16 Silje Ekeberg leder smittevern-
prosjektet The Chosen by Nordic 
Choice Hotels.

18  Terje Simonsen og Roger 
Espeli tar tradisjonsrike Bardøla 
et steg videre. 

20 Det var i utgangspunktet stor 
interesse da det ble klart at Hotel 
Ullensvang skulle selges.

 22 Ellen Løvold Strand og 
Fru Haugans, får filial i Oslo. 

54 Classic Norway vil bygge porteføljen videre.
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LO og NHO vil utvide 
avbruddsperioden 
ved permittering
LO og NHO har endret hovedavtalen, av-
bruddsperioden utvides fra seks til ti uker, 
midlertidig ut september.

– Dette er først og fremst et bidrag for å få 
folk tilbake i jobb igjen. Vi har titusenvis av 
permitterte medlemmer. For oss er det viktig 
å få disse tilbake på jobb så fort som mulig, 
sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NRK.

Regelendringen gjør det mindre risikabelt for 
bedriftene å hente permitterte arbeidstakere til-
bake.

– Våre medlemsbedrifter har opplevd at 
de stadig har måttet stenge ned i takt med 
smittevernrestriksjonene. Å stenge ned på-
fører bedriftene kostnader, blant annet ved 
permittering. Nå har vi inngått en protokoll 
med LO som vi tror innebærer at de tør å åpne 
raskere opp. Det er bra for de ansatte, for be-
driftene og for samfunnet, sier Nina Melsom, 
direktør for arbeidsliv i NHO.
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Radisson Red Økern har nå 
forskjøvet åpningen til 2022.  

Ritz i Madrid 
gjenåpnet 
etter tre år

72 hoteller i Radis-
sons pipeline 
Radisson Hotels & Resorts 
skal åpne 33 nye hoteller med 
i alt 5828 rom i løpet av 2021. 
I 2022 skal de åpne 22 hotel-
ler med i alt 4135 rom. I 2023 
kommer åtte nye og i 2024 
ytterligere ni nye hoteller, ifølge 
TopHotelprojects database. 21 
av hotellene kommer i Asia/Stil-
lehavsområdet og Kina, mens 
12 kommer i India. Deretter 
kommer Afrika med 14 hoteller 
og Europa med 13. Tilsammen 
har Radisson 72 hoteller med i 
totalt 12.833 rom i pipelinen.

Mandarin Oriental Ritz i Madrid er gjenåpnet, etter 
et tre års renoveringsprosjekt, det mest omfattende 
i hotellets 110 års historie. Hotellet, som kun har 153 
rom, ble opprinnelig designet og bygget under ledelse 
av den legendariske hotelieren César Ritz.

Den spanske arkitekten Rafael de La-Hoz og det 
franske designstudioet Gilles & Boissier, har nå 
sammen løftet hotellet inn i det 21. århundre, men den 
unike Belle Époque karakteren er naturligvis beholdt.
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Alltid først
med nye funksjoner

  Picasso Digital fikk i 2020 140 nye features som hjelper
deg til å få et veldrevet hotell og en økt inntjening. 

2021 vil by på lignende antall innovative løsninger. 
Vil du være konkurransedyktig? Skift PMS til Picasso Digital!

Kontakt: Rune Rabo
(+47) 66 77 69 02     
rr@techotel.no    

Hvis du vil høre mer om Nordens 
beste hotellbooking, CMS og 
ledelsessystem

Blant annet: Rapporter til enklere søking av hjelpepakker.

ONL20 - Online booking med høy konvertering og Google
Hotel Ads integrasjon

My Search - Ny hurtig og effektiv søkning i reservasjoner.

Mona - Din digitale assistent: Bæredyktig, tidsbesparende 
og reduser smittefare. Mona håndterer alt via sms.

og mye mye mer...

Thon Hotel Harstad 
– utvidet og nyoppusset
Hotellet har gjennomgått en omfattende utbygging og om-
bygging. Nå har Thon Hotel Harstad 187 hotellrom og kapasi-
tet til 850 konferansegjester.

– Hotellet er blitt utrolig lekkert og vi kunne ikke vært mer 
fornøyd. Renoveringen og ombyggingen av hotellet har på-
gått siden 2018, sier hotelldirektør Odd Kåre Sivertz-Pettersen.

Thon Hotel Harstad har fått flere gjesterom i flott design og 
nye romslige suiter. Alle rom er utstyrt med smart-TV, Bose- 
lydanlegg og Chromecast. Baderommene er også nyrenovert. 
Gjestene blir mottatt i den farverike resepsjonen og lobbyen. 
Frokost- og restaurantdelen har nå plass til 300 gjester. Nytt på ho-
tellet er en aktivitetsbar, Bar Bassit, med shuffleboard og dart. Det 
er designansvarlig i Olav Thon Gruppen, Sissel Berdal Haga 
Thon, og interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar, som står 
bak det nye interiøret.

– Vi er nå blitt et stort konferansehotell og satser på dette 
markedet for fullt, så snart det igjen er tillatt med store ar-
rangementer, sier hotelldirektør Odd Kåre Sivertz-Pettersen.
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Prestegard gikk inn i ledelsen i Scandic Hotels 
Norge i 2015 som distriktsdirektør i region vest, 
og har siden 1. januar 2020 også fungert som ad-

ministrerende direktør i selskapet. Et drøyt år senere 
har han blitt fast ansatt i stillingen. 

- Jeg er glad for å tre inn i denne stillingen på perma-
nent basis, og er mer motivert enn noen gang for å lede 
Scandic Hotels Norge. Det har vært en utfordrende tid å 
være leder i, men når jeg ser hvordan våre flotte ansatte 
har håndtert situasjonen, blir jeg optimistisk med tanke 
på fremtiden. Vi har en fantastisk spennende hotell- 

portefølje i Norge, og vi 
skal sørge for å være of-
fensive og tilstede når 
markedene kommer til-
bake igjen, sier Preste-
gard.

Bergenseren kommer 
fra en hotellfamilie, og 
er på mange måter født 

og oppvokst i bransjen. Han har bekledd en rekke stil-
linger i løpet av sin lange karriere, og ble i 2001 hotell-
direktør for første gang. De siste 20 årene har han hatt 
flere direktørstillinger, parallelt med ulike verv – deri-
blant som styreleder i Visit Bergen fra 2016 til 2019.

Som administrerende direktør i Scandic Hotels Norge 
har Prestegard også en plass i konsernledelsen.

– Det er viktig for oss å ha en erfaren leder med stor 
kunnskap om operativ hotelldrift og solid kommersiell 
forståelse. Asle har vist godt lederskap i en krevende 
tid, og har ledet den norske delen av selskapet på en ut-
merket måte. Han har vært en del av bransjen i hele sitt 
liv, og har gode forutsetninger for å lede Scandic Hotels 
Norge inn i en ny og spennende tid, sier konsernsjef 
Jens Mathiesen.

Asle Prestegard - 
Scandics øverste leder 
i Norge permanent
Etter å ha vært fungerende administrerende 
direktør for Scandic Hotels Norge siden janu-
ar 2020, blir Asle Prestegard nå selskapets 
øverste leder i Norge på permanent basis.

  Foto: S
candic H

otels

Råstad Kombucha har levert frisk og sprudlende  
Kombucha til tørste Nordmenn i fem år og er grunnet  
den rene, lett drikkende smaken foretrukket av mange. 

Råstad Kombucha er fermentert te og friskpressede bær/ 
frukter. Grunnet en naturlig bakterieflora mener mange  
at den virker bra på magen. Den kommer i fire smaker;  
bringebær, jordbær-rabarbra, ingefær og nå nyheten fersken.

Kontaktinfo: Tlf: 452 07 094 
heidi@raastadfoods.no  /  www.raastadfoods.no

Hva tilbyr du dine gjester som  
ønsker et alkohofritt alternativ? 
Har du vurdert Kombucha?
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H
elt siden etableringen av hotellkje-
den First Hotels og eiendomsselska-
pet Host tidlig på 90-tallet, har Flying 
Elephant vært blant de ledende hotell-
konsernene i Skandinavia. Nå fratrer 

grunnlegger og eier Asmund Haare sin siste formelle 
rolle i konsernet. Under hans ledelse har selskapene 
utviklet noen av Skandinavias mest unike hoteller, der-
iblant St Petri, Grims Grenka, Amaranten og Reisen. 

–  Jeg vil alltid ha interesse og engasjement for eget 
selskap og hotellbransjen, men i tiden fremover ønsker 
jeg full frihet til å prioritere familie og egen helse, sier 
Asmund Haare. 

Haare gikk av som øverste operative leder i Flying 
Elephant-konsernet for nesten to år siden, da Anders Moe 
overtok som konsernsjef. Siden har han vært styreleder 
for konsernet. Det nye styret består av hans eldste barn, 
Simen Haare og Cathrine Haare Aldorino, samt CFO fra 
Aspelin Ramm, Christopher Utne og eiendomsadvokaten 
Stig Bech fra Wiersholm. Sistnevnte er ny styreleder. 

Konsernledelsen har den senere tiden startet arbei-
det med å reposisjonere Flying Elephant til å bli et family- 
office, spisset mot hotell- og eiendomsinvesteringer. 

Et styre bestående av nærmeste familie kombinert 
med sterke profiler innenfor disse virksomhetsområde, 
har vært en del av den planen. 

–  Dette er et godt sammensatt og kompetent styre 
som har min fulle tillit. Sammen med dagens ledelse og 
øvrige organisasjon har de kvalitetene som skal til for å 
løfte selskapet til en enda sterkere posisjon i fremtiden, 
sier Asmund Haare.

Turbulent periode
Det nye styret kommer inn i en bransje og et konsern 
som har opplevd stor turbulens i forbindelse med pan-
demien. Flying Elephant har vært gjennom et tøft år 
som har krevd stor evne til omstilling. 

–  Det er selvsagt ekstremt krevende tider og krisen 
har kostet oss mye på alle måter, men vi ser fremover 
og er positive. Vi har bygget opp likviditet gjennom 
flere realiseringer, har stabil finansiering, en verdifull 

Reposisjonering 
og omstrukturering
Asmund Haare går av som styreleder i 
konsernet Flying Elephant og forlater med 
det sin siste formelle rolle i konsernet han 
har bygget gjennom 30 år.

Asmund Haare 
forlater nå sin 
siste formelle 
rolle i konsernet 
han har bygget 
gjennom 30 år.  

– Vi har bygget opp likviditet gjennom flere realiserin-
ger, har stabil finansiering, en verdifull eiendomspor-
tefølje og et sterkt team med et høyt kompetent nytt 
styre bak seg, sier konsernsjef Anders Moe  

eiendomsportefølje og et sterkt team med et høyt kom-
petent nytt styre bak seg. Vi er allerede i gang med flere 
spennende samarbeid og prosjekter som lover godt for 
fremtiden, sier konsernsjef Anders Moe

Selv om han er positiv på både konsernets og bran-
sjens vegne, tar det tid før hotellgjestene for alvor ven-
der tilbake.

– Akkurat nå trenger bransjen all støtte den kan få, 
men krisen er midlertidig og det er bare spørsmål om 
tid før hotellmarkedet kommer sterkt tilbake. Folk for-
blir ikke hjemme, men så snart smitten er under kon-
troll vil folk ønske å reise igjen, sier Moe. 

– Når vi er kjent med hva konsernet og bransjen har 
vært gjennom det siste året, vet vi at vi fortsatt har fle-
re utfordringer der vi skal finne gode og transparente 
løsninger i samarbeide med våre samarbeidspartnere. 
Jeg er imponert over den jobben man har gjort med re-
posisjonering, omstrukturering og sikring av finansier-
ing og verdier gjennom pandemien. Det samme gjelder 
den innsatsen som er lagt inn for å sikre posisjoner etter 
Maribel-konkursen, og ikke minst for å gi boet all hjelp 
til å gjennomføre sine prosesser. Og tross utfordringe-
ne fremstår Flying Elephant i dag som et solid konsern 
med potensial, sier ny styreleder Stig L. Bech. 
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N
å gjør både pandemi og påskeforskyv-
ning at enhver sammenligning mellom 
2020 og 2021 blir vanskelig både for mars, 
1. kvartal og den første to-ukers perioden 
i april. For fjorårets påske ble innledet 

med Palmesøndag 5. april, mens tilsvarende iår var 28. 
mars, samt at pandemien først slo inn i hotellbransjen et 
stykke ut i mars ifjor, mens den dekker hele årets mars.

Vi presiserer at april-tallene er foreløpige. (Figur 1)
Bortsett fra Haugesunds 61,9 %, er det ingen storbyer 

som er i nærheten av normale beleggsnivåer samlet i 1. 
kvartal. I Oslo stod for eksempel nærmere ni av 10 rom 
tomme disse tre månedene, mens majoriteten av byene 
havnet på mellom 20 og 30 %. (Figur 2)

Vi har begynt å venne oss til at Trondheim topper 
en del hotellrompris-statistikker, men for dem som har 
fulgt med på disse listene historisk, er det nok fortsatt 
litt uvant å se trønderhovedstaden i førersetet. I lik-
het med de fleste andre storbyene er det også prisfall 
i Trondheim i 1. kvartal, men ikke i nærheten av det 
Tromsø har opplevd. Hotell med og uten nordlysturis-
ter er to helt vidt forskjellige historier, og her har man 
gått ned fra NOK 1444 til 911. Dette tilsvarer 36,9 % - et 
ikke ukjent tall for partiet som har ordføreren i byen. 

Også Oslo opplever kraftig nedgang i rompriser. (Figur 3) 
Nær 25 % i minus svir for hotelldriverne, selv om be-
leggsreduksjonen er langt mer brutal. 

April - Ikke Bitcoin eller Tesla
Pluss 1008,8 % og pluss 646 %. Disse tallene får oss kan-
skje til å tenke på verdistigningen på kryptovaluta og 
elbil-aksjer. Men de er tall for prosentvis hotellbeleggs-
vekst for henholdsvis Hamar og Gardermoen i april 
måneds første 16 dager, målt mot tilsvarende periode 
i fjor (2. -17. april, for likt antall mandager, tirsdager 
osv.). De fleste andre byene har flere hundre prosents 
vekst, men her må vi tenke på at vi sammenligner med 
en periode i «all time low»-måneden april 2020. I de til-
svarende april-dagene ifjor hadde 11 av disse 13 byene 
under 7 % rombelegg. Det skulle altså ikke så mye til å 
smadre 2020-nivåene.

Gardermoen topper, i likhet med RevPAR, beleggs-
statistikken samlet for de første 16 dagene av april, med 
47,1 % - et svært godt stykke fra nummer to (Kristians-
und med 34,6 %). Haugesund (33,3 %) og Stavanger 
(32,1) følger deretter, mens Oslo havner i bunnen med 
10,3 %.

Ennå ingen hotell-vår
Et svakt 1. kvartal er etterfulgt av en april måned som 
på de 16 første dagene ikke bærer bud om lys og varme. 
Det viser ferske tall fra Benchmarking Alliance.

HOTELLSTATISTIKK 1. KVARTAL OG HALVE 
APRIL FRA BENCHMARKING ALLIANCE:

PETER WIEDERSTRØM, 
WIEDERSTRØM HOTEL CONSULTING
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Kilde:  Benchmarking Alliance, 
bearbeidet av Wieder-
strøm Hotel Consulting

(*) Rombelegg er antall 
solgte rom i prosent av 
antall tilgjengelige rom

(**) Stavanger er inkl. Sola 
og Sandnes

(***) Trondheim er inkl. fly-
plasshoteller i Stjørdal

Kilde:  Benchmarking Alliance, 
bearbeidet av Wieder-
strøm Hotel Consulting

(*) Hotellrompris er losjiom-
setning eks. MVA per 
solgte rom

(**) Trondheim er inkl. fly-
plasshoteller i Stjørdal

(***) Stavanger er inkl. Sola 
og Sandnes

Kilde:  Benchmarking Alliance, 
bearbeidet av Wieder-
strøm Hotel Consulting

(*) RevPAR er losjiinntekt eks. 
MVA per tilgjengelige rom

(**) Perioden 1.-16. april iår 
er sammenlignet med 
2.- 17.april ifjor for at de to 
periodene skal ha like man-
ge mandager, tirsdager osv.

(***) Stavanger er inkl. Sola og 
Sandnes

(****) Trondheim er inkl. flyplass-
hoteller i Stjørdal

11

Reiseliv1 03· 2021



DEFINISJONER
ROMBELEGG
Rombelegg er antall solgte rom i prosent 
av antall tilgjengelige rom. Kan også kalles 
kapasitetsutnyttelse rom.

ROMPRIS
Rompriser er i hotellstatistikk- sammen-
heng losjiomsetning eks. MVA per solgte 
rom. Frokost og «moms» kommer altså i 
tillegg, og dette kan normalt i sum dreie 
seg om NOK 150-250. En «rompris» i sta-
tistikken på 900 kan således bety rundt 
1.100 å betale for gjesten/kunden.

REVPAR
Forkortelse for revenue per available 
room. I den norske hotellbransjen overset-
tes begrepet til losjiomsetning eks. MVA 
per tilgjengelige rom. 
 Det fremkommer f.eks. ved å multipli-
sere rombelegg med rompris. En rompris 
på NOK 1 000 og et belegg på 60 % gir en 
RevPAR på NOK 600 (= 1 000 x 0,6). 
 Det er et mye brukt måltall som gir en 
viss indikasjon på hotellenes muligheter 
for lønnsom drift, men nytten begrenses i 
og med at kostnadskomponenter og andre 
inntekter ikke tas med.

OM TALLENE
Tallene er basert på rapportering fra del-
takende hoteller til Benchmarking Alliance 
(BA) og bearbeidet av Wiederstrøm Hotel 
Consulting. «Dekningen» varierer – typisk 
er 85-95 % av alle hotellrom i de norske 
storbyene representert. For eksempel i 
Oslo med Fornebu inngår hoteller med 
totalt nærmere 15 000 rom, mens det 
i Bergen er rundt 6 500. Også hoteller i 
andre norske byer og steder rapporterer 
inn tall, i tillegg til anlegg fra en rekke byer i 
Norden og Baltikum. 
 BA tilbyr også systemer for benchmar-
king innen totalomsetning, konferanse 
og restaurant, samt benchmarking av 
forhåndsbooking («On the Books»).

Norden i april
Det er vekst i losjiinntekt per disponible 
rom i alle følgende hovedsteder, men nivåene 
ligger langt, langt under det normale.

RevPAR* i NOK 1.-16. april 2021 Utvikling**

Oslo 72 39,4 %
Stockholm 158 136,0%
København 106 188,5%
Helsinki 80 120,0%

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet 
av Wiederstrøm Hotel Consulting

(*) RevPAR er losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelige rom 
(**) Perioden 1.-16 april iår er sammenlignet med 

tilsvarende periode i 2020 (2. -17. april)

Alle byer har prisfall i denne 16-dagers perioden, 
unntatt Kristiansund (+0,9 %), men variasjonene i pris-
utvikling er store. Oslo faller mest, foran en kvartett be-
stående av Tromsø, Haugesund, Gardermoen og Bodø. 
Kristiansund har de høyeste romprisene, mens det er 
bunnpriser i Haugesund og Oslo. 

Mange hoteller har holdt stengt i «koronaperioden», 
og fortsatt inngår disse rommene i tilgjengelig antall 
rom og legges således til grunn for blant annet bereg-
ning av rombelegg. Også belagte hotellrom knyttet til 
karantene og andre pandemirelaterte forhold inngår 
i statistikken. Dette gjenspeiles blant annet for be-
leggs-«vinneren» hittil i april, Gardermoen.
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Fordi vi bytter abonnementssystem, ber vi alle  
abonnnenter om å opprette sin digitale bruker på nytt:

1.  Gå inn på reiseliv1.no > logg inn > registrer ny bruker.
2.  Skriv inn e-postadressen eller mobil nummeret ditt.  

Dette blir brukernavnet ditt.
3.   Nå får du  tilsendt en engangskode > skriv inn denne.
4.  Du blir bedt om å opprette et passord. 
5.  Ferdig! 

Opprett din 
digitale bruker!

Last ned appen til   
Dagens Perspektiv – her finner  

du Reiseliv 1 som du kan  
lese som e-avis.

Reiseliv1 – bransjemagasinet for

hotell, r
estaurant og opplevelse



Lily Country Club 
klar for åpning
Lily Country Club er det nye navnet på det store resortanlegget 
på Kløfta, som i prosjektfasen hadde navnet Miklagard Hotel. 
31. mai kan de åpne dørene for gjester.

For den golfinteresserte kan mange 
av rommene på Lily Country Club by 
på spennende utsikt til banen.  

-V
i har håndplukket ledergruppen, som 
har en variert bakgrunn både innen 
skandinavisk og internasjonal ho-
telldrift. Det har vært viktig for oss å 
etablere en trygg organisasjon, der alle 

jobber mot et felles mål om å etterleve verdiene til Lily, 
som er trygghet, tillit, troverdighet og tilhørighet, sier 
Lovisa Hegborn, konsernsjef i Lily Hospitality AS. 

– 3. mai startet opplæring og prøvedrift med alle an-
satte. Utsettelse av åpningsdato har primært vært re-
latert til vanskeligheter med å gjennomføre opplæring 
som planlagt, noe som er fundamentalt viktig for å sik-
re at alle ansatte i teamet føler trygghet og tilhørighet 
til konseptet. Derfor gjennomfører vi corona-testing 
ukentlig for alle ansatte i løpet av mai måned, for å sikre 
en trygg oppstart for våre ansatte, sier Hegborn. 

507 rom
Lily Country Club tilbyr 507 hotellrom i grønne, land-
lige omgivelser, 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra 
Oslo Lufthavn Gardermoen.

I hovedrestaurant, Brasseriet, har kokkene brukt flid 
og all sin erfaring på å hente hjem klassiske og velkjente 
franske og italienske smaksopplevelser, som kombine-
res og foredles med kvalitetsråvarer i sesong fra nær-
områdene. Alt under overoppsyn av Charles Tjessem, 
som er Aker-konsernets Executive Chef.

Utenfor Brasseriet, ved golfbanen, kan man ta med 
seg de samme smakene ut på Greenfield Terrace. Mi-
klagard Golfklubb har en 18-hulls internasjonal mes-
terskapsbane. 

– Vi har en fantastisk golfklubb som nærmeste nabo. 
Miklagard Golfklubb er en viktig samarbeidspartner, 
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La gjester sove riktig godt.

En natt på hotell betyr ofte litt ekstra. Uansett 
om det er jobb eller ferie, ønsker alle en god 
natts søvn og våkne ordentlig uthvilt. 

Siden 1947 har vårt fokus på å skape best 
mulig liggekomfort, vært en drivende kraft. 
Gjennom en unik sengekonstruksjon kan 
Jensen tilby gjestene dine en usedvanlig god 
liggekomfort. Jensens sonesystem gir riktig 
støtte til hele kroppen slik at du får mest  
mulig ut av søvnen din.

jensen-beds.com/no 

IT’S NOT 
JUST 
A BED.
IT’S A JENSEN.

som vi setter stor pris på. Vi ser frem til å fortsette en lang 
og god relasjon med dem. Det er åpne dører mellom golf- og 
hotellgjestene og det løfter både opplevelser og kvalitet, sier 
Hegborn.

Satsing på familier i sommer 
– Alle gleder seg til å oppleve sommeren på en god og trygg 
måte i år. Med tanke på rådende restriksjoner, vet vi at man-
ge kommer til å feriere i Norge i sommer og vi ønsker å gi 
et godt tilbud og alternativ til familier. Derfor lanserer vi 
Lily family, hvor både store og små får oppleve Lily Country 
Club og området rundt. Vi tilbyr god fleksibilitet, med kan-
sellering opp til syv dager før ankomst, noe som er viktig for 
gjesten i disse tider, sier Lovisa Hegborn.

Forretningsmarkedet får også sitt, med LCC Business, et 
skreddersømkonsept som skal tilfredsstille alle typer mø-
ter, seminarer, konferanser og kongresser. Det er 20 møte-
rom og største møtesal kan ta 800. Lily SPA er en viktig del 
av konseptet, både innendørs og utendørs.

Lily Country Club eies av Lily Hospitality Group. Lily ut-
vikler og driver hotell, kontor og servering, og er en del av 
Aker-gruppen, der Kjell-Inge Røkke er hovedaksjonær.

– Vi har håndplukket ledergruppen, som har en variert bak-
grunn både innen skandinavisk og internasjonal hotelldrift, 
sier Lovisa Hegborn, konsernsjef i Lily Hospitality AS.  
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-F
or å finne motiverte og engasjerte gjes-
ter til å utføre kontroller på våre hotel-
ler, henvendte vi oss til medlemmene 
i Nordic Choice Club. Sommeren 2020 
ble en vellykket pilot gjennomført og på 

høsten startet rekrutteringen av flere kontrollører. Over 
500 klubbmedlemmer meldte sin interesse og av disse 
ble 200 valgt ut til å bli en del av The Chosen by Nordic 
Choice, sier prosjektleder Silje Ekeberg, 

– I rekrutteringsprosessen blir kontrollørene stilt 
endel spørsmål om hvordan de har reist tidligere, hvor 
ofte de reiser og de må også skissere hvordan de opple-
ver en gjestereise. Det er viktig at de reiser såpass mye at 
de har erfaring nok til å gi de tilbakemeldinger vi tren-
ger. Naturligvis er det også viktig hvor de reiser. Kon-
trollene skjer på reiser de uansett skal foreta, de reiser 
altså ikke i ens ærend for å kontrollere. 

– Et punkt som får 
mye oppmerksomhet 
i tilbakemeldingene 
er frokosten, sier Silje 
Ekeberg, prosjektleder 
for The Chosen by  
Nordic Choice Hotels.  

Det mangfoldige arbeidet med smitteverntiltak 
hos Nordic Choice har navnet Safe Stay.  

Hele gjestereisen skal sjekkes og vurderes av kon-
trollørene. Et punkt som får mye oppmerksomhet i til-
bakemeldingene er frokosten. Frokostservering var en 
stor utfordring for hele hotellbransjen i begynnelsen av 
pandemien. For eksempel kan servering og buffet ska-
pe problemer, så der har vi fått flere tilbakemeldinger 
enn om andre forhold, sier Silje Ekeberg. 

– Fra midten av april har alle som booker hotell på nett-
sidene til Nordic Choice Hotels kunnet se resultatet av 
gjestetilfredsheten rundt smitteverntiltak på de forskjelli-
ge hotellene. I tillegg er resultatene fra kontrollørene, også 
kalt Safe Stay-scoren, synlige hos de hotellene som har 
hatt besøk av dem. Vi ønsker å være transparente og det er 
grunnen til at vi velger å dele oppfatningen gjestene våre 
har om oss. Noe ligger ute allerede, dette er opplysninger 
som oppdateres hele tiden ettersom nye kontroller utfø-
res. Det er viktig for gjestene å føle at vi hører på dem og 
at hotellene blir testet og sjekket hele tiden. Dette er et lø-
pende prosjekt og vi jobber hele tiden med å få samtlig av 
våre hoteller kontrollert. Fra hotellenes side er dette blitt 
svært positivt mottatt. Å få tilbakemelding på hva vi kan 
gjøre bedre, og hva vi gjør riktig for å sikre den tryggeste 
hotellopplevelse, er vinn-vinn for både gjester og ansatte. 
Slik sørger vi for konstant å ha fingeren på pulsen, sier Silje 
Ekeberg, prosjektleder for The Chosen by Nordic Choice 
Hotels.

Over 1000 tilbakemeldinger i år 
Kort tid etter at pandemien var et faktum, våren 2020, 
innførte Nordic Choice Hotels umiddelbart smitte-
verntiltak på alle sine hoteller. Det mangfoldige ar-
beidet med smitteverntiltak fikk navnet Safe Stay. Al-
lerede i juni 2020 ble spørsmål om Safe Stay inkludert 
i spørreskjemaet alle gjester får etter endt opphold. 
Med en ny hverdag hvor smitteverntiltak ble en del av 
hotelldriften, stilte kreative ansatte seg spørsmålet om 
hvem de ville hatt mest tillit til å bedømme hvor trygg 
og sikker man som gjest følte seg på et hotell under en 
pandemi. Svaret kom raskt: - Tilbakemelding fra andre 
gjester. Ideen, som er et ledd av Safe stay-initiativet, fikk 
navnet The Chosen by Nordic Choice Hotels.

Kontrollørene sjekker inn på helt vanlig måte, uten 
å oppgi at de har et spesielt oppdrag under besøket. De 
må svare på over 100 spørsmål om hvordan de opplever 
Safe Stay-tiltak under hotelloppholdet sitt. Først etter at 
kontrollørene har sjekket ut, får hotellene kjennskap til 
besøket ved at de blir tilsendt en grundig rapport og kan 
på den måten rette opp eventuelle mangler.

Målet er at hvert hotell skal ha besøk av en kontrollør 
minimum seks ganger per år. Volumet av konkrete tilba-
kemeldinger gjør at det vil gi en trygg hotellopplevelse 
for gjestene og en trygg arbeidshverdag for de ansatte.    
Innen utgangen av 2021 regner Nordic Choice Hotels 
med å ha fått over 1000 tilbakemeldinger fra gjestekon-
trollørene.

Nordic Choice Hotels har valgt en litt 
uvanlig måte for å kontrollere om hotellene 
deres oppfyller smitteverntiltakene i Safe 
Stay protokollen. De har gitt utvalgte 
gjester oppdraget med å sjekke selska-
pets hoteller over hele Norden.

Hotellgjester 
sjekker smittevern- 
tiltakene
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Bekjemper virus med desinfisert 
luft og feberscanning
Son Spa er et av de hotellene i Norge som ligger lengst fremme 
når det gjelder smitteverntiltak for gjester og medarbeidere, og 
har over tid gjort mye for at alle skal føle seg trygge.

Son Spa har installert luftdesinfiseringssystem av sykehusstandard.  

-I 
tillegg til de «vanlige» covid-19 tiltakene, som 
avstand, munnbind, desinfisering, etc., har 
vi gjort en del ytterligere tiltak. Vi har bl.a. 
installert UV-C stråling av luft i alle ventila-
sjonsaggregat, sier Petter Wilhelmsen, direk-

tør på Son Spa.
– Dette er et system som lenge har vært brukt på sy-

kehus, i matproduksjon og på laboratorier, for å forhin-
dre spredning av virus og for å desinfisere luften. Vi har 
installert UV-C behandling av luften i alle ventilasjons-
anlegg; spa, restaurant, konferanse og samtlige rom. 
All luft som sirkulerer i ventilasjonsanleggene passerer 
gjennom UV-C lamper, som eliminerer bakterier og vi-
rus. UV-C stråling er miljøvennlig og helt ufarlig, siden 
det kun er luften som går gjennom ventilasjonsanleg-
gene som bestråles med UV-C belysning.

Fordelene for våre gjester og ansatte med UV-C- 
behandling:
• Desinfiserer luften og overflater
• Hindrer sirkulasjonen av smitte
• Renser luften

Vi mener vi er det eneste hotellet i Norge som har 
dette, et slikt anlegg er bl.a. installert på smittevern- 

avdelingen på Haukeland Sykehus. UV-C strålingen 
fjerner 99,9% av alle virus, også sars-viruset, som coro-
naviruset er en del av, sier Petter Wilhelmsen.

Installasjonen er gjort i samarbeid med Jimco Nor, 
som er spesialister på sterilisering av luft i rom og i ven-
tilasjonssystemer.

– Hos oss foretar vi også obligatorisk feberscanning 
av alle medarbeidere to ganger per dag. Besprøytning 
av tekstiler/møbler. Bakterietesting av f.eks. heisknap-
per og utsatte berøringspunkter. Alt papir på romme-
ne er fjernet og erstattet med QR code. Fjernkontrollen 
legges i forseglet pose etter rengjøring og telefoner på 
rom ble fjernet i høst. 

Vi er med i Nordic Hotels & Resorts i Nordic Choice 
og følger deres smittevernregler, men har i tillegg gått 
noen skritt videre utover denne standarden.

Gjennom hele corona-perioden har vi fulgt opp og 
innarbeidet alle pålagte smitteverntiltak. I tillegg har 
vi satt inn egne tiltak, ut over det som er forventet. Til-
bakemeldingene fra gjestene har vært svært gode, og 
vi har vært heldige å ha godt besøk hele perioden, sier 
Petter Wilhelmsen på Son Spa.
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I
nteressen for det nye prosjektet har vært enorm, 
bare dager etter at planene ble kjent var nær 
halvparten av leilighetene reservert. De dyreste 
har vært de mest populære. 

– Vi begynte å tenke nytt for tre år siden, ikke 
med å selge, men å bygge om hotellet til leiligheter. Vi 
ville ruste Bardøla for en etterspørsel som vi så endret 
seg, også før pandemien. Det er en internasjonal trend 
at folk helst vil ha større plass og mulighet til å styre litt 
mer selv med mat. Det har vi erfaring med fra Vestlia, 
der vi har mange slike enheter, så vi ønsket også å mo-
dernisere Bardøla på samme måte, sier Roger Espeli, 
adm. dir. i Geilogruppen. 

– Samtidig ser vi den store etterspørselen det er, i det 
norske markedet, etter å kjøpe seg et sted i fjellet, det 
er det vi har sett har materialisert seg betydelig under 
pandemien. Vi har erfaring fra Highland med at en 
kombinasjon av salg og utleie fungerer godt. Vi får fri-
gjort kapital og får midler til å pusse opp fellesarealer 
og gjøre produktet enda mere attraktivt. Det er en trend 
i tiden at mange vil eie ferieleilighet selv, samtidig som 
de synes det er greit å leie den ut når de ikke selv bruker 
den. Det er jo såkalt delingsøkonomi i praksis og vi har 

gode systemer for å få dette til å fungere, slik det alle-
rede gjør for Highland og Vestlia. Leilighetseierne kan 
naturligvis bruke leiligheten så mye de ønsker, men når 
de skal leie ut skal det skje gjennom oss, ikke for eksem-
pel på Finn.no eller Airbnb. 

Det er veldig viktig, både for oss og for leilighetseier-
ne, at det er stor aktivitet her, hele året. Driftsselskapet 
vil ikke fungere hvis det er for få leiligheter til utleie og 
for lite gjester på serveringsstedene og på andre tilbud. 
Så dette er et gjensidig avhengighetsforhold. 

Geilo er i dag en helårsdestinasjon, det er også der-
for det er så attraktivt å kjøpe feriebolig her. Mange liker 
å gå i fjellet til alle årstider. Og så ligger vi jo strategisk 
til, midt mellom Oslo og Bergen. De første enhetene skal 
stå klare til innflytning i høstferien, enhetene i den nye 
etasjen skal stå klare til påske neste år, sier Roger Espeli. 

Totalt 1000 senger
128 rom blir til 100 leiligheter, det blir også bygget en 
ny etasje. Studio og familieleiligheter er tilpasset for 2, 
4 eller 6 personer, i alt er det 13 ulike leilighetstyper å 
velge mellom.

Bardøla skifter konsept  
– stor interesse i markedet

Bardøla på Geilo er det mange forbinder med et klassisk høyfjells-
hotell, med inspirasjon fra Alpene. Nå tar de steget videre og bygger 
på og om til et leilighetshotell, som også fremover skal ønske norske 

og utenlandske turister velkommen. Bardøla Fjelltun er det nye 
navnet, og ombyggingen starter i disse dager.

AV HANS KRISTIANSEN
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Fra pensjonat 
til topp-hotell
Bardølas historie starter i 1948, da Johs. 
Tragethon begynte med utleie til hovedsakelig 
britiske turister. Funkishuset ble bygget ut litt etter 
litt – og Bardøla Høyfjellspensjonat tok form. 
Midt på 50-tallet bestod pensjonatet av 11 rom. 

Bardøla skal fortsatt drifte Bardøla Fjelltun og alle 
rom for utleie, ta imot konferanser og grupper, de skal 
drifte lobby, lounge og alle spisesteder. Anlegget får et 
modernisert svømmebasseng, trimrom, eget bakeri, 
etc. Restauranten Sofias blir ny og utvidet til 120 plasser. 
Norsk Reiselivsfagskole drives fra Bardøla, det skal fort-
sette, utbyggingen berører ikke deres lokaler. 

Det er Geilogruppen, Hallingdals største hotellsel-
skap, som står bak utbyggingen. I tillegg til Bardøla 
eier de Vestlia Resort, Vestlia Lodge, Highland Lodge 
Hotel og Highland Lodge Fjellandsby. Pål G. Gunder-
sen eier Geilogruppen, Roger Espeli er adm. direktør. 
Driftsdirektør på Bardøla er Terje Simonsen, han har 
arbeidet ved hotellet helt siden 1991 og er fremdeles 
ung og lovende. De har en profesjonell salgs-, markeds- 
og bookingavdeling. Det skal også bygges 32 nye hytter 
på Bardøla Fjelltun, i tillegg til dagens 28. Bardøla kan i 
dag tilby rundt 600 senger, når alt står ferdig økes dette 
tallet til rundt 1000.

Roger Espeli (t.h.) er adm. dir. i Geilogruppen 
og Terje Simonsen er driftsdirektør på Bardøla.  
Foto: Terje Bjørnsen

Pål G. Gundersen har 
samlet fem hoteller og 
andre overnattingsbe-
drifter i Geilogruppen. 
Foto: Emile Holba

I 1959 overtok det unge hotellutdannede paret Elsa og 
Egil Walhovd pensjonatet. Målet var å skape Norges 
beste høyfjellshotell. I 1962 fikk pensjonatet hotell-

status med alle rettigheter. I 1967 var Bardøla bygget ut 
til 130 senger, i 1972 til 170 senger. Svømmehallen inne 
og tennisbanene ble ferdig tidlig på 70-tallet. I 1971 full-
førte Elsa og Egil Walhovd en gammel drøm. En komplett 
fjellgård fra 1700-tallet ble flyttet til Bardøla fra gårder i 
Hallingdal. Elsa og Egil Walhovd kombinerte hotelldrift 
med et hjertelig engasjement i lokalsamfunnet og bidro 
til at Geilo ble kjent over hele landet. Egil Walhovd gikk 
bort i 1986, og noen år senere besluttet Elsa Walhovd å 
selge Bardøla. I 15 av familien Walhovds år på Bardøla 
var den dedikerte hotellmannen Hans Wille deres di-
rektør. Hans vinnende vesen og faglige spisskompetanse 
betydde mye for Bardølas lojale gjester.

Slutten av 80-tallet var preget av eierskifter, finans-
krise og en generelt vanskelig drifts- og markedssitu-

asjon. I 90-årene var det Therese og Bernt Junger som 
drev hotellet. Ved å fokusere på de ansatte, vertskap og 
god mat, fikk de hotellet tilbake på sporet. 

Ola Vindegg ble i 1995 både medeier og styreleder i 
driftsselskapet, og sammen med vertskapet overtok han i 
1997 hele eiendommen. I 2000 ble Ola eneeier, men invi-
terte tidlig med Roger Espeli og Terje Simonsen. Ola var 
hovedaksjonær helt frem til 2007, da et generasjonsskifte 
ble gjennomført. Ola Vindegg bygde tømmerhytter i til-
knytning til hotellet, totalt 26. Hotellet ble i 2001 komplet-
tert av 24 nye, moderne rom, samt utvidet restaurantka-
pasitet. 

Terje Simonsen, Rolf Ingar Rotegård og Holtefjell-
gruppen tok så over som eiere, og Arill Ottersen ble 
adm. direktør. 

Pål Georg Gundersen kjøpte hotellet i 2016, han eide fra 
før Vestlia Resort og Highland Lodge, og Geilogruppen 
ble etablert.

 
Bardøla går 

inn i en ny æra, med 
selveierleiligheter som 

leies ut, når eierne 
ønsker.  
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Mange interessert 
i Hotel Ullensvang
Et av Norges og Vestlandets best kjente hoteller, Hotel Ullensvang, er 
solgt. Hotellet, som har vært eid av familien Utne i fem generasjoner, 
er solgt til britiske H.I.G Capital og Hamilton Hotel Partners.

– Det var stor interesse for Hotel Ullensvang, både fra norske og utenlandske potensielle kjøpere.

Foto: D
e H

istoriske/Jeanett Ø
kland

Foto: D
e H

istoriske/Ø
ystein K

lakegg
Foto: D

e H
istoriske/N

iels Johansen
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H
otellet har vært ute i markedet ett års 
tid, fra før pandemien slo til for fullt. 

– Det var stor interesse for Hotel Ul-
lensvang, både fra norske og utenland-
ske potensielle kjøpere. Vi var godt for-

nøyd med interessen, sier Erik Myklebust, ansvarlig for 
hotell i CBRE, som har vært selgers rådgiver i prosessen.

– Det har vært et spesielt år for slike transaksjoner og 
takket være godt samarbeid og en smule tålmodighet 
hos både kjøper og selger, har vi funnet en god løsning. 
Vi opplever at utenlandske aktører anser Norge som et 
trygt og attraktivt turistmål med dertil investeringsvilje. 
Det er på en måte trist at et gammelt familiehotell må 
selges, på den positive siden er kjøperne profesjonelle 
aktører, med en gjennomtenkt forretningsstrategi og 
strenge krav til avkastning, de ser stort potensial i norsk 
reiselivsbransje, sier Erik Myklebust. 

Spesiell situasjon å selge hotell i 
– Utfordringen i salgsprosessen var at mange som sa 
de var interessert, ikke hadde mulighet for å se hotellet 
selv, på grunn av pandemien. For noen gikk det på at 
de var for opptatt med sine egne hoteller til å se på nye 
investeringer. Det endret seg litt etterhvert, før somme-
ren 2020 var mange nervøse fordi de ikke visste hvor-
dan sommersesongen ble, etter sommeren kunne de 
fleste senke skuldrene litt siden de fikk god cash-flow 
gjennom sommermånedene. Da tok interessen seg opp, 
mens det ble vanskeligere utover høsten. For utenland-
ske interessenter var det rett og slett vanskelig å komme 
inn i landet, så det var en veldig spesiell situasjon å sel-
ge et hotell i. Det er ikke lett å kjøpe et operativt hotell 
og ta over driftsselskap med ansatte når man ikke kan 
være tilstede. Vi er glade for å ha funnet en ny, solid og 
fremtidsrettet eier til Hotel Ullensvang, som vil drive 
dette ærverdige og historiske hotellet videre med re-
spekt for tradisjon og historie, sier Erik Myklebust.

– I de aller fleste salgsprosesser ønsker oppdragsgi-
ver å holde prosessen hemmelig, i dette tilfellet var det 
litt uvanlig, siden familien Utne gikk ut i pressen på for-
hånd. Det var bra for oss, siden vi da ikke var bundet 
med tanke på hvem vi kunne kontakte. Det gjorde også 
at mange tok kontakt, før pandemien traff oss. CBRE 
er et stort internasjonalt firma, så vi formidlet oppdra-
get til våre kollegaer ved kontorer andre steder, som så 
brukte sine nettverk til å finne potensielt interesserte. 
Generelt sett har vi også såpass oversikt internasjonalt 
at vi vet hvem som kan være interessert i et slikt hotell, 
og i noen tilfeller også hvem som bør være interessert. 
Vi kontakter jo ikke bare de vi vet er interessert, men 
også de vi tenker kan overtales til å bli interessert. Vi 
ender til slutt opp med én kjøper, men før vi kommer så 
langt er det somregel en lang prosess, sier Myklebust. 

Ekstraordinær appetitt på hoteller for tiden
– For tiden er det stor investeringsvilje i hotellmarkedet. 
Det er veldig mange aktører spesielt i Europa, som har 
masse penger som skal sysselsettes. De ønsker å kjøpe 
gode bedrifter, vi ser ikke bare i Norge, men ellers også, 
en enorm interesse for gode hotellobjekter. Det er nå 
mange aktører som vanligvis ikke ser på hoteller, som 
enten er blitt priset ut av andre eiendomssegmenter, el-
ler rett og slett ser et så stort potensial i hotellsektoren at 
de ønsker å kjøpe seg inn. Det er heller ikke så mye så-
kalt «bargain hunting», der de kjøper hvis det er veldig 
billig. For gode objekter ser vi at prisnivået er, om ikke 
på linje med 2019, så iallfall nesten, og 2019 var et veldig 
bra år. Det samme gjelder i flere europeiske land, det er 
en ekstraordinær appetitt på hoteller for tiden, sier Erik 
Myklebust i CBRE.  

175 års sammenhengende eierskap
Hotel Ullensvang ved Hardangerfjorden er et av Norges 
best kjente hoteller, med en historie som strekker seg 
fem generasjoner og 175 år tilbake i sammenhengende 
eierskap. Hotellet er i dag et full-service hotell med 170 
rom, stor aktivitetsavdeling med blant annet Ullens-
vang Bad, gourmetrestaurant og konferansesenter.

Familien Utne har solgt både eiendommen og drifts-
selskapet. Danske Stig Castøe er ansatt som direktør 
og skal drive hotellet videre, med stort sett de samme 
medarbeiderne som før. Men han vil få sterk støtte i Ha-
milton Hotel Partners, som har supportfunksjoner på 
en rekke områder.

– Hotel Ullensvang er en flott utvidelse av vår ek-
sisterende portefølje av lokalt drevne wellness resorts 
i viktige europeiske markeder. Vi tror denne sektoren, 
på utvalgte destinasjoner, vil nyte godt av den sterke lo-
kale etterspørselen, så vel som økningen innen stayca-
tion, wellness og bærekraftige reiser, sier Riccardo Dal-
lolio, adm. dir. og sjef for H.I.G. Europe Realty i London.

Ny driver av Hotel Ullensvang, Hamilton Hotel 
Partners, har lang erfaring innen hotelldrift, strategisk 
planlegging, kapitalforvaltning, anskaffelse og utvik-
ling. Hamilton forvalter for tiden en portefølje på 50 
hoteller med 9259 hotellrom i Europa, og flere hoteller i 
samarbeid med H.I.G.

– Generelt sett har vi også 
såpass oversikt internasjonalt 
at vi vet hvem som kan være 
interessert i et slikt hotell, og 
i noen tilfeller også hvem som 
bør være interessert, sier Erik 
Myklebust i CBRE.  

21

Reiseliv1 03· 2021



G
jennom det nyetablerte datterselskap 
Restauranthuset Olympen AS, overtar 
Haugans Holding AS driften av snart 130 
år gamle Olympen, nattklubben Pigalle, 
uteserveringen i 2. etasje, samt selskaps- 

og møteromslokalene i 3. etasje. Selger er Rodeløkka 
Invest AS, ved Nevzat Arikan, som har lagt ned et stort 
arbeid i restauranten de siste årene. Alle ansatte til-
knyttet Olympen tilbys arbeid i det nyopprettede sel-
skapet, Restauranthuset Olympen AS.

– Pandemien kommer til å ta slutt, forhåpentligvis 
om ikke så lenge, og verden kommer til å åpne seg igjen. 
Da er jeg helt sikker på at folk er ivrige etter å være so-
siale og møtes, det er litt på den bakgrunnen vi har in-
vestert, sier Ellen Løvold Strand, 5.generasjons eier og 
driver av Fru Haugans Hotel.

– Vi har hatt fokus på vekst på topplinjen siden vi 
overtok hotellet i 2014. Vi har bygget ny hotellfløy, re-
stauranter og barer, og har også kjøpt et nytt lavprisho-
tell i Mosjøen (Frøken Skjolds Hotel). Vi har satset veldig 
mye i Mosjøen, men er også glade i Oslo og er ofte der. 
Olympen er et veldig fint sted, spennende og historisk. 
Da muligheten for å kjøpe Olympen dukket opp, syntes 
vi egentlig at det passet ganske bra i vår portefølje. Vi 
bestemte derfor at dette satser vi på.

Vi holder på å pusse opp nå, det meste blir naturlig-
vis beholdt som det er, men et selskapslokale i øverste 
etasje blir totalrenovert. Der satser vi på møtevirksom-
het og selskaper. Pigalle skal bli mer nattklubb og litt 
mindre cocktailbar, sier Ellen Løvold Strand. 

Hvordan har det siste året vært for 
dere på Fru Haugans Hotel?
– Vi stengte helt i en og en halv måned på vårparten i 
fjor, men så opplevde vi en eksplosjon av norske turis-
ter. Sommeren var helt fantastisk omsetningsmessig, 
og høsten var for så vidt også OK. Selv om omsetningen 
for året som helhet falt en god del, var ikke resultatet så 
verst i 2020. De siste månedene har det vært mer utfor-
drende. Alle konferanser, selskaper og større arrange-
menter som vi pleier å ha på begynnelsen av året, er na-
turligvis blitt avlyst, så vi har hatt det krevende, i likhet 
med mange andre. 

Fru Haugans med 
filial i hovedstaden
Når tidene er dårlige skal man investere, sies det, iallfall hvis 
man har mulighet til det. Litt overraskende for mange har eierne 
av Nord-Norges eldste hotell, Fru Haugans i Mosjøen, kjøpt det 
urbane utestedet Olympen på Grønland i Oslo.

HANS KRISTIANSEN

Olympen ble oppført av Schous bryggeri 
i 1892, restaurantdrift ble etablert i 
1904. Foto: Olympen
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Fru Haugans Hotel er blitt sterkt opp-
gradert og påbygget i de senere år.  

– Vi har hatt fokus på vekst på topplinjen siden vi overtok 
hotellet i 2014, sier Ellen Løvold Strand, 5.generasjons 
eier og driver av Fru Haugans Hotel.  

Fru Haugans
Fru Haugans Holding eier og driver 
blant annet Fru Haugans Hotel, 
Nord-Norges eldste hotell med 
historie fra 1794. Hotellet har vært 
eiet og drevet av den samme fami-
lien siden 1885 og 5. generasjons 
innehaver, Ellen Løvold Strand, er i 
dag hotellets direktør.

Hotellets virksomheter har rundt 
90 medarbeidere og en samlet 
omsetning i 2019 på ca. NOK 75 
millioner.

Bedriften har i dag to hoteller med 
tilsammen 170 rom, i tillegg til 2 
restauranter, 2 barer og en flott 
uteservering med stor hotellhage 
ved elven Vefsna.
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Vi måtte ta et valg på begynnelsen av året om vi 
skulle stenge helt, eller holde åpent. Vi ville jo helst hol-
de åpent, men måtte da redusere bemanningen med 
rundt 50%. Det hadde lønt seg for oss å holde helt stengt, 
da hadde myndighetene dekket 85% av alle faste, uunn-
gåelige omkostninger. Nå får vi kun dekket en mindre 
del av dette, selv om vi har gått på store tap ved å holde 
åpent og latt være å permittere samtlige ansatte. Her 
synes jeg myndighetenes kompensasjonsordning tref-
fer uheldig. Likevel er det deilig å holde hotellet åpent, 
det er forferdelig når dørene er stengt. 

Er hotellet slik det skal være nå, eller 
har dere nye planer der også?
– Vi pusser opp kontinuerlig og har en bra standard 
på hotellet, men det er noen gjesterom som skal tas nå 
fremover. Uteserveringen skal også få en oppgradering 
nå. Etter at vi overtok i 2014 har vi pusset opp alle felles-
rom og -arealer.

Vi har et stort, lokalt kundegrunnlag her. Fru Hau-
gans fungerer som en storstue i Mosjøen, her er det alt 
fra dåp til begravelse. Det er noen som har booket bryl-
lyp fremover, men vi har naturligvis forståelse for at sli-
ke arrangementer kanskje må utsettes. 

Dere satser også mye på lokal mat og økologiske råvarer?
- Vi bruker økologiske råvarer når vi får tak i det, det er 
ikke alltid like enkelt, men vi jobber med saken. Vi har 
mange gode lokale produsenter, både når de gjelder 
fisk, kjøtt og ost. Innlandsfisk, som røye, går det også 
en god del av. Når det gjelder fisk må vi også nevne at 
Vefsna, som renner forbi hotellet, nå er friskmeldt og 
åpnet for laksefiske. Vefsna er dermed igjen blitt en av 
landets mest attraktive lakseelver. Fokuset på lokal mat 
og økologiske matvarer er selvsagt noe vi vil ta med oss 
til Olympen.

Det er jo en del diskusjon om fremtidens 
flyplasstilbud på Helgeland. Er det viktig 
for dere at Mosjøen Lufthavn beholdes?
– Ja, det er veldig viktig for oss og det er en stor kamp om 
lufthavnlokalisering nå. Vi får mange gjester på grunn 

av at lufthavnen ligger sentralt i forhold til Mosjøen, 
hvis den blir lagt ned vil det være veldig uheldig for oss. 
Widerøe har et godt rutenett fra Mosjøen, både sydover 
og nordover. Hvis det blir en ny lufthavn, en og en halv 
times kjøretur nordover, vil det være enklere å kjøre 
bil hele veien, iallfall hvis man skal til eller fra Bodø. 
Ledende politikere har lovet at vi fortsatt skal få ha fly-
plass her, så da får vi håpe at de holder det de lover. 

Dere er medlem av De Historiske, er det viktig for dere?
– Ja, vi får gjester på grunn av det, og så er det også et 
fellesskap med likesinnede. De Historiske Hotel & Spi-
sesteder er også en god merkevare, det er ganske stren-
ge kvalitetskrav for å få være medlem. Fru Haugans Ho-
tel har vært medlem i De Historiske i en årrekke, det er 
jo også naturlig siden vi er Nord-Norges eldste hotell, 
med historie tilbake til 1794. 

En nyhet vi er med på i år er det såkalte hubriding 
konseptet, der flere av medlemmene i De Historiske er 
med. Det er et opplegg rettet mot MC-miljøet, der de bor 
på hotellet og vi legger opp forskjellige ruter, som lastes 
inn i GPS, og som egner seg glimrende for motorsykkel. 
Dette opplegget har vi stor tro på.

Hvordan ser du på utsiktene fremover mot sommeren?
– Jeg er absolutt optimist. I fjor fikk vi litt sjokk da mar-
kedet for norgesferier eksploderte, da trodde vi som-
meren skulle bli mye roligere. I år er vi forberedt på 
storinnrykk og har fått bra med bookinger allerede. Vi 
regner med at det blir fullt av nordmenn første del av 
sommeren og så kommer det kanskje noen utlendinger 
i august, det er jo også da de fleste utenlandske gjestene 
pleier å komme. 

På årsbasis har vi selvfølgelig flest norske gjester, 
men om sommeren er det normalt rundt 50/50 nord-
menn og utlendinger. I fjor sommer var det litt spesielt 
med rundt 95% norske gjester. Det blir litt annerledes 
når vi kun har norske, individuelle gjester, ikke større 
grupper med utenlandske gjester. Det er også positivt 
for omsetningen at nordmenn liker å kose seg med god 
mat og drikke. 

Ellers jobber vi hardt med å få tak i nok medarbeide-
re til sommermånedene. Selv om alle de permitterte tas 
inn igjen, har vi vanligvis basert oss på en del utenland-
ske medarbeidere, som nå har fått avslag på innreise. Så 
da må vi forsøke å rekruttere andre. 

Men nå gleder vi oss til sommeren og at det skal bli 
fullt av liv her igjen. 

De fleste gjesterommene på hotellet er 
allerede renovert, de siste tas nå.  
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Norsk Reiselivsfagskole, som er en del av Fagskolen 
Viken og er lokalisert på Geilo, har fått doblet an-

tall søkere foran neste studieår.
Søkertallet for 2021 gjennom Samordnet Opptak vi-

ser hele 69 søkere. Det tilsvarende tallet for 2020 var 34 
søkere. Dette er såkalte primærsøkere, altså de som har 
Norsk Reiselivsfagskole som førstevalg. 

– Vi er svært glade for at søkertallene er så høye, og 
dette bekrefter også at Norsk Reiselivsfagskole er et et-
tertraktet studiested for et stadig økende antall studen-
ter, sier avdelingsleder Ole Fredrik Stevning.

Norsk Reiselivsfagskole åpnet i august 2020 og ligger 
med dette godt foran skjema for det som er i ferd med 
å bli en viktig aktør i norsk reiselivsutdanning. Skolen 
har i løpet av det første studieåret hatt både heltids- og 
deltidsstudenter, i tillegg til å gjennomføre en rekke 
nettbaserte bransjekurs for permitterte og oppsagte 
reiselivsmedarbeidere fra hele landet. 

– På nasjonalt nivå har spenningen for hva som skul-
le bli søkertallene til reiselivsutdanning i 2021 vært 
stor, etter et svært krevende år for reiselivet. Mange har 
fryktet at situasjonen for søkning til næringen skulle 
påvirkes negativt, med tanke på karriere og vekst i en 
bransje som er viktig for videre vekst i Norge, ikke minst 
i distriktene, sier lektor Kyrre Romuld.

– Men de gode søkertallene viser 
at det igjen er grunn til optimisme 
for norsk reiseliv, sier Roger Espeli, 
adm.dir i Geilogruppen. 

På rett kurs
På grunn av økt ledighet under 
pandemien har myndighetene økt 
omfanget av kortere nettbaserte 
kurs under Bransjeprogrammet 
for reiselivet. I juni vil det fjerde 
kullet være i mål og det er da gjen-

nomført totalt 21 kurs med mer enn 600 deltagere. 
Dette gjør Norsk Reiselivsfagskole til en ledende aktør 
innenfor Bransjeprogrammet for reiselivet.

I søkertallet til det ordinære studiet i 2021 finner en 
mange fra disse Bransjeprogrammene. Det tyder på at 
disse treffer godt og bidrar til økt kompetanse hos de 
som ser en spennende fremtid med gode karrieremulig-
heter i reiselivet. Under pandemien har myndighetene, 
i samarbeid med partene i arbeidslivet og utdannings-
sektoren, gitt tilgang til videre utdanning uten at dette 
har ført til avkortning av dagpenger for studentene.

– Studentene ved Norsk Reiselivsfagskole holder 
frem den tette kontakten med reiselivsbransjen som 
en viktig suksessfaktor. Dette bidrar til variert under-
visning, spennende oppdrag for studentbedrifter så vel 
som praksis, sier Lillvi Hole, daglig leder i Visit Geilo.

Mange studenter har tilbud om deltidsjobb og de nyter 
godt av ordinære personalgoder på Geilo, som fri trening 
på Vestlia Resort, tilgang til svømmehall og mye annet.

– Norsk Reiselivsfagskole er en svært viktig tilvekst 
for Hallingdal, som befester vår posisjon som Norges 
største reiselivsregion. For oss i Flå Vekst er det flott å 
kunne koble oss opp mot et kunnskapsmiljø med dyk-
tige studenter og fagpersoner, sier Kristian Akervold, 
daglig leder i Flå Vekst. 

Rekordmange søkere til 
Norsk Reiselivsfagskole
Selv om reiselivsnæringen har lagt bak seg et historisk vanske-
lig år, opplever Norsk Reiselivsfagskole at rekordmange stu-
denter søker seg til utdanningsinstitusjonen for å skaffe seg 
kunnskap og kompetanse innen reiselivsfaget.

Studenter og foreleserne 
på Norsk Reiselivsfagskoles 
første kull. 

Foto: N
orsk R

eiselivsfagskole
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A
ntallsbegrensning og avstandsregler er 
også blant tiltakene som har svært ne-
gativ effekt på omsetningen, ifølge NHO 
Reiselivs medlemsundersøkelse.

Ser vi på reiselivsnæringen som hel-
het, er følgende tiltak blant de som har hatt størst inn-
virkning på næringen det siste året:

• Total skjenkestopp: 59 prosent 
• Antallsbegrensninger: 55 prosent 
• Avstandsregler: 49 prosent 
• Stengte grenser: 34 prosent
• Ekstra hygiene- eller rengjøringstiltak: 12 prosent 
• Påbud om servering ved bord: 9 prosent 
• Annet: 7 prosent (her melder mange reiserestriksjoner, 

bortfall av det utenlandske markedet) 

Store omsetningstap i påsken
Like før påske innførte regjeringen enda strengere nasjo-
nale tiltak, som ble opphevet 16. april. Det ble blant annet 
innført full skjenkestopp over hele landet, og folk fra områ-
der med mye smitte ble frarådet å bo på hotell i påskeferien. 

Viken fylke ble nedstengt noen dager før, og hytte-
kommuner med lite smitte, som Geilo og Hemsedal, 
fikk like strenge tiltak som kommuner med mye smitte. 
Serveringssteder måtte stenge og det ble forbud mot ar-
rangementer.

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse, gjennomført 
8. - 13. april blant 596 reiselivsbedrifter, bekrefter at de 
nye nasjonale tiltakene og nedstengningen av Viken 
førte til store omsetningstap i påsken. 6 av 10 reiselivs-
bedrifter melder om 76 – 100 prosent lavere omsetning 
enn normalt. 

Enda flere ble permitterte. Så mange som 46 prosent 
melder at de har permittert mer enn 75 prosent av sta-
ben sin. Det er en stor økning fra begynnelsen av mars, 
da 37 prosent meldte det samme.

4 av 10 frykter konkurs
4 av 10 bedrifter (39 prosent) frykter de vil gå konkurs 
som følge av corona. Andelen som frykter konkurs har 
ligget stabilt på rundt 40 prosent, og har ikke økt nevne-
verdig etter at regjeringen innførte nye og enda strenge-
re nasjonale restriksjoner like før påske.

Det store variasjoner når det gjelder forventninger til 
de neste tre månedene. 3 av 10 forventer høyere omset-
ning, mens halvparten tror den blir lavere enn normalt. 

Nesten alle (92 prosent) har de siste ukene hatt lave-
re etterspørsel, eller kanselleringer. 8 av 10 reiselivsbe-
drifter vurderer markedssituasjonen som dårlig.

6 av 10 melder om 76 – 100 prosent lavere omsetning 
enn normalt. Blant de store bedriftene, altså de med 
flere enn 50 årsverk, melder 7 av 10 om 76 – 100 prosent 
lavere omsetning.

Det er nå over ett år siden coronakrisen rammet oss. Av de tiltakene 
som har rammet reiselivsbransjen, er det total skjenkestopp som 
flest bedrifter svarer har størst innvirkning på omsetningen.

Den totale skjenkestoppen har 
skadet reiselivsbedriftene mest.  

Skjenkestopp har 
rammet bransjen hardest
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Næringslivets støtteapparat

Er du klar for 
SUP-direktivet?
Vi har en rekke alternativer som 
er mer miljøvennlige og i tråd 
med det nye direktivet!

Engangsplastdirektivet eller SUP-direktivet 
(Single Use Plastic) har som formål å redusere 
plastforsøpling og bidra til sirkulærøkonomi. 

I juli blir en rekke plastprodukter som 
engangstallerken, engangsbestikk, sugerør og 
matbeholdere i EPS forbudt i Norge og EU. Vi har 
en rekke gode alternativer som er mer 
miljøvennlige, bærekraftige og i tråd med det 
nye engangsplastdirektivet.

Nå har vi kampanje på alt til den 
store dagen! Bestill på nett – 
hent i en av våre 38 butikker.

Reiseliv1 er en del av Dagens Perspektiv. Abonnenter har ubegrenset tilgang til reiseliv1.no og nettavisen dagensperspektiv.no

Bransjemagasinet 
som gir deg innsikt 
i det som skjer.

Reiseliv1 er bransjens talerør,  
og vi omtaler relevante nyheter 
fra hotell-, serverings- og  
reiselivsbransjen generelt, 
både fra Norge og utlandet. 
Som abonnent har du full 
tilgang til reiseliv1.no, og  
i tillegg får du hver fredag  
et nyhetsbrev med ukens 
viktigste saker.

1 års abonnement

1/2 pris!

Slik bestiller du abonnement:
På nett: https://tinyurl.com/2sha354s
På tlf: 24 077 007
Eller: Scan QR-koden

Inkludert 
full tilgang 

til reiseliv1.no
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N
orwegian måtte søke om konkursbes-
kyttelse i Irland og har vannet ut ak-
sjonærene sine gjennom flere runder 
med kapitalinnsprøytning. Flåten skal 
etter planen reduseres fra 140 til rundt 50 

fly. Alle langdistanseflyene av typen Boeing 787 Dream-
liner og Boeing 737 Max forsvinner. Samtidig blir gjelden 
fra 2019 redusert fra 85 til rundt 20 milliarder kroner.

SAS fikk en passasjernedgang på over 70 prosent.
På norsk innenriks vil det bli hardere konkurranse 

enn noen gang tidligere. Fire flyselskap skal slåss om 
de reisende på hovedrutene. Før korona var det bare to.

De to nykommerne er Flyr og Norse Atlantic. Også 
Wizz Air etablert seg i Norge nylig, men det tjekkiske 
selskapets fremtid her er usikker så lenge det ikke er 
villig til å tilpasse seg norske arbeidsvilkår.

Venter på avklaring
Det er et åpent spørsmål hva som er i ferd med å skje 
med konkurransesituasjonen.

Leder i NHO-foreningen Norsk Luftfart, Torbjørn 
Lothe, tror ingen vet svaret på det akkurat nå.

– Først må vi få en avklaring på smittebildet og vaksine-
situasjonen internasjonalt. Alt er avhengig av det, sier han.

Flyr mot kaotisk gjenåpning
2020 ble et beintøft år for flybransjen. Ifølge Avinor forsvant 63 
prosent av passasjerene på innenlandsruter og 77 prosent av uten-
landspassasjerene. 60 prosent av rutene ble lagt midlertidig ned.

JOAKIM BIRKELI JACOBSEN

Opp fra Asken: Antallet flypassasjerer 
(i milliarder personer) per år falt bratt i 2020 
og er ventet å gå forsiktig opp i 2021. 
Kilde: IATA og Verdensbanken

Han peker på at innenlands trolig vil komme på vin-
gene før utenlandsrutene. Men det ser ikke så bra ut.

– Det er sommerperioden som normalt skaper mye 
trafikk, når folk reiser sydover på ferie. Den glipper nå. 
Opptrappingen ligger nok litt lenger frem i tid enn man 
hadde sett for seg, sier Lothe.

Hva de nye aktørene betyr, vet han ikke.
– Det er også veldig usikkert. Ingen av dem er egent-

lig fullt etablert, så vi vet ikke så mye om hvordan aktør-
situasjonen vil være fremover, sier Lothe.

Norse Atlantic som har fått Bjørn Kjos med på eiersi-
den, er spesielt vanskelig å si så mye om akkurat nå. Sel-
skapet har planer om å satse på langdistanse. Selskapet 
ser for seg første flygning i desember 2021. Flyene skal 
overtas fra Norwegian.

Fire tapte år: Flybransjen har 
samlet sett gått mellom 30 og 
40 milliarder dollar i pluss etter 
skatt. I 2020 ble det samlede 
tapet på mer enn overskuddene 
fra de siste tre-fire årene. 
Kilde: IATA
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– Det ligger langt frem i tid. Det interkon-
tinentale markedet vil bruke lang tid å byg-
ge seg opp, sier Lothe.

Flyr har uttalt at de vil vokse langsomt. 
Billettsalget skal etter planen starte ved ut-
gangen av mai, og første fly, som blir levert i 
mai, tar av i retning Tromsø 30. juni. Flåten 
skal utvides gjennom høsten. Og før utgan-
gen av året skal det jobbe 350 mennesker i 
selskapet.

Lothe peker på at flybransjen trenger 
mer drahjelp fra myndighetene. Til nå har 
flyselskaper ikke hatt tilgang til kompen-
sasjonsordningen som gjelder for resten av 
næringslivet.

– Vi har hele tiden vært opptatt av at 
norsk luftfart får rammebetingelser som 
resten av næringslivet. Vi trenger en kom-
pensasjonsordning for luftfarten som dek-
ker en liten del av tapene som bransjen har 
lidd som følge av myndighetenes restriksjo-
ner, sier han.

Selv om flyselskapene har vært holdt 
utenfor kompensasjonsordningen, har de 
fått tilbud om statlige låneordninger. Lothe 
mener det ikke har vært tilstrekkelig.

– Dette er en krise man ikke kan låne seg 
ut av.

Håper på 2022
Interesseorganisasjonen for internasjonal 
luftfart IATA, presenterte nylig sitt syn på 
den økonomiske situasjonen for industrien 
per april 2021. Hovedkonklusjonen var at 
den finansielle situasjonen vil bli verre enn 
man så for seg i desember. Hovedproble-
mene er problemer med å kontrollere nye 
virusvarianter i enkelte regioner og treghet 
i vaksineringen.

IATA anslår at tapene for 2021 totalt vil 
beløpe seg til 47,7 milliarder dollar – som er 
mer enn estimatet fra desember på 38 mil-
liarder dollar. Det er særlig de europeiske 
selskapene som trekker ned, med et samlet 
forventet tap på 22 milliarder dollar i 2021. 
I fjor tapte europeiske flyselskap 35 milliar-
der dollar.

I rapporten peker IATA på at de store fly-
selskapene trolig har klart å samle den nød-
vendige kapitalen til å takle tapene, mens 
de små trolig vil bli helt avhengig av offent-
lig støtte eller ny kapital for å overleve.

Bransjen blør penger. IATA tror nå at 
man ikke kan forvente å nå break-even før 
i 2022.

Varmt og kaldt 
kjøkken

Metos AS
Oslo - Hamar - Trondheim - Kristiansand - Bergen
924 28 860

Metos Partner
Telemark: Folkestad KVV Service AS  tlf: 35 06 11 11
Hallingdal: Elektroservice Hallingdal Inst. AS tlf: 32 08 61 70
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Nordland: Proffteknikk AS  tlf: 91 77 13 17
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Etter den verste krisen  i norsk  reiseliv noensin-
ne, er bransjen positive til å ta fatt på veien mot 
en normalisering. Smittetrykket synker  de fles-

te steder i landet  og vaksineløpet vil  skyte fart frem-
over, som betyr at samfunnet gradvis vil gjenåpnes. Da 
er det viktig at kommuner over hele landet legger til ret-
te for lokale tiltak, som gratis skjenkebevilling og leie av 
gateplass, for å sikre en effektiv gjenåpning. For reiseli-
vet er kunder og omsetning det aller viktigste nå.  

Selv om koronakrisen har rammet hele reiselivet, 
så vil de ulike bransjene bli påvirket i ulik grad nå som 
samfunnet gjenåpnes. Hvis man driver et serverings-
sted på Grünerløkka eller Bryggen, vil en god sommer 
med et aktivt nærmarked og norske gjester, hjelpe godt 
på i en prekær situasjon. Men andre deler av reiselivet 
vil  ikke ha en slik vei tilbake mot gjenåpning. Utelivs-
bransjen vil trolig holdes stengt en god stund til, og sto-
re konferansehoteller vil lide under strenge antallsbe-
grensinger og folks vegring mot å samles i store grupper 
innendørs.  

De av oss som driver reiselivsbedrifter som primært 
har utenlandske gjester, vil dessuten måtte vente len-
ge før de store gruppene med reisende kommer tilbake. 
Det er jo et håp om at et vaksinepass kan sikre at disse 
gjestene kommer tidligere enn fryktet, men det er langt 
fra sikkert. I tillegg er det ikke slik at gjenåpningen vil 
gå like lett over hele landet. Vi bor i et langt land og det 
er en grense for hvor langt nordmenn flest orker å kjøre. 
Og et begrenset flytilbud gjør ikke saken bedre. Det vil 
si at store deler av Nord-Norge vil mangle gjester tross 
en nasjonal gjenåpning.  

Med andre ord er det ingenting som er bedre enn å 
åpne samfunnet igjen, men en gjenåpning betyr ikke 
at alt  er tilbake til normalen i  reiselivet. Koronakrisen 
har satt svært dype spor i  hele bransjen, også for de 
som nå snart kan gjenåpne. Likviditetsutfordringer, økt 
gjeld, kompetansetap, tapte varelagre, manglende mar-
kedsbearbeiding,  utsatt vedlikehold  og vedvarende og 
kostbare smitteverntiltak, er alle faktorer som vil prege 

reiselivet lenge etter 2021.  På samme måte som at co-
vid-19 sykdom kan føre til senvirkninger, vil korona også 
føre til økonomiske senvirkninger for norsk reiseliv.  

Faren er da at vi står overfor en konkursbølge. Det vil 
ikke bare senke kvaliteten på reiselivet og føre til tapt 
aktivitet og bolyst rundt om i landet, men kan resultere 
i store oppkjøp fra utenlandske investorer uten nasjo-
nal eller lokal tilknytning. Det kan også øke faren for at 
flere useriøse aktører inntar bransjen.  

Å hjelpe reiselivet ut av krisen vil  derfor  være like 
viktig som å ha hjulpet næringen under krisen. Nå nær-
mer det seg Revidert nasjonalbudsjett, hvor regjering 
og Storting  må  vedta flere tiltak for å kompensere og 
bistå næringen under gjenåpning og gjenoppbygging. I 
RNB bør de forlenge lavmomsen på seks prosent for rei-
selivsnæringen, sikre permitteringsordningen til okto-
ber, i tråd med stortingets vedtak. De bør fylle på om-
stillingsordningen  med 500 millioner  og ta inn også 
serveringsbedrifter og sesongbedrifter i ordningen, 
og  forlenge kompensasjonsordningen til 1.  oktober. 
Denne ordningen  vil være selvbegrensende  på grunn 
av  krav om 30 prosent  omsetningsfall,  og derfor kun 
hjelpe de næringene som lengst er nedstengt.  

I tillegg er det nå viktig å  øke markedsføringspot-
ten til Innovasjon Norge og de store destinasjonsselska-
pene,  for å få i gang effektiv utenlandsmarkedsføring 
mot vaksinerte og sensommergjestene.  Å  videreføre 
utdanningsmidlene for permitterte medarbeidere ut 
2021, samt å  inkludere nødvendig vedlikehold og tap-
te varelagre i kompensasjonsordningen, vil også hjelpe 
bedrifter over kneika.  

I reiselivet er det ingenting vi elsker mer enn fulle 
hus med glade gjester fra inn- og utland. Etter et år nær-
mest ribbet for gjester og omsetning, øyner vi nå et håp 
om normalisering. Men for å komme oss vekk fra de 
langvarige virkningene av denne krisen på reiselivet, 
trengs fortsatt bistand fra myndighetene som i så lang 
tid har påført oss næringsforbud.  For ikke alle berges 
av sommeren.  

Ikke alle berges 
av sommeren
Gjenåpning er bare starten på slutten av krisen i norsk reiseliv. Nå 
trengs et siste dytt over kneika for å sikre bransjens fremtid.

MONA J. SAAB

NHO REISELIV-PRESIDENTENS SPALTE
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I
ngenting er umulig for Gud og for en kokk, skal 
noen ha sagt en gang i tiden. Det er vel godt beskri-
vende for det mange oppfatter som en typisk kokk; 
en som tar utfordringer på strak arm, løser prak-
tiske problemer på stedet, er skapende og kreativ, 

som aldri sier nei og som står løpet ut. Vel, selv for en 
kokk, er det som skjer nå, og som har pågått i alt for lang 
tid, noe en kokk ikke kan rå over. Det holder ikke lenger 
med en positiv innstilling, stort engasjement, kunnskap, 
kompetanse, kreativitet og rå vilje. Det er dessverre pen-
gene det står på. Mangelen på økonomiske ressurser vil 
legge serveringsbransjen øde. Listen over serverings-
steder med faglært arbeidskraft kortes alvorlig ned, og 
vi sitter igjen med de som ikke krever en fagutdannelse 
for å bemanne. Et fattigere tilbud, bokstavelig talt, enn 
vi hadde før covid-19 pandemien startet sine herjinger.

Statsråd Iselin Nybø uttaler i sitt svar til en av bran-
sjens tydelige talspersoner, Inge Johnsen, noe som 
minner lite om en næringsminister som evner å løfte 
blikket vekk fra pc’n og regnearket. Hun forstår ikke 
hva som ligger bak tallene og at serveringsbransjens 
marginer i snitt ligger mellom 1 % og 3 %, inkludert al-
koholserveringen, FØR pandemien. Har du ikke tjent 
pengene tidligere, så fortjener du ikke livets rett. Da får 
du ikke hjelp av hennes regjering. Det lukter av mistil-
lit, hun stoler ikke på bransjen! 

Serveringsbransjen har under koronakrisen frem-
stått som seriøs, realistisk, optimistisk, positiv, en-
dringsvillig, lovlydig, ansvarlig og fremoverlent, til tross 
for situasjonen. Kanskje har vi styrket omdømmet vårt i 
vår tilnærming til krav og løsninger til/for bransjen? Vi 
har i hvert fall økt medfølelse i samfunnet. Vi er aner-
kjent blant befolkningen som en av bransjene som lider 
mest under koronakrisen og stadige sosiale nedstengin-
ger. Det er viktig for NKL at dette styrkede omdømmet 
opprettholdes og at vi legger bransjens ufortjente dårli-
ge rykte bak oss. NKL består nettopp fordi vi er stolte av 
hvor vi kommer fra, at vi er engasjerte og lidenskapelig 
opptatt av bransjen vår og fremtidens kokker. 

Blir ofret i dugnaden
NKLs store bekymring er for fremtiden. Fremtiden er 
ungdommen; elever, lærlinger og nyutdannede fagutø-
vere. Vil de ha et sterkt og variert faglig miljø å jobbe i i 
fremtiden? Med regjeringens mål for Matnasjonen Nor-

ge, har de behov for NKL og foreningens unike bredde, 
kunnskap, kompetanse og de unges innsats for å føre 
dagens mat- og måltidsbransje videre. Norske Kokkers 
Landsforening skal være en viktig bidragsyter til ar-
beidet med å styrke identiteten til Matnasjonen Norge. 
Bransjen vår, bransjens ansatte, kunnskapsbærerne 
blir ofret i samfunnets dugnad for å få ned smittetal-
lene. Serveringsbransjen, og enkeltindividene i den, 
risikerer å stå igjen som samfunnets store tapere, om 
ikke regjeringen griper inn nå. Vi risikerer å tape eksis-
terende og fremtidige kunnskapsressurser.

Krisepakke for serveringsbransjen
Serveringsbransjen er vant til å forholde seg til store, 
innholdsrike menyer. Vår anbefaling til regjeringen og 
deres bord, er at de velger tre viktige elementer til en 
krisepakke de må beslutte raskt, tiltak som vil gi lang-
siktige virkninger for serveringsbransjen.

• Tilfør serveringsbransjen mer penger. Det kan på 
kort sikt rette opp ubalansen serveringsbransjen har 
blitt belastet med i den nasjonale dugnaden.

• Permitteringsordningen: Staten må ta over ansvaret 
for de 10 dagene som arbeidsgiverne har i dag.

• Staten må innføre lav momssats ut året, slik at alle 
serveringssteder belastes 15 % merverdiavgift. Det 
vil hjelpe arbeidsgivere godt i gang og arbeidstakere 
kan vende tilbake.

Når korona-pandemien er over, ønsker hele den nor-
ske befolkningen å gå ut og spise på restaurant, bo på 
hotell og nyte en god hotellfrokost, de vil spise i bedrif-
tens personalrestaurant og mange store eventer skal ha 
cateringleveranser.

Da trenger Norge faglært, kompetent arbeidskraft, 
motiverte ledere og bedriftseiere, dersom de rundt 
12.000 serveringsstedene raskt skal tilfredsstille sam-
funnets store sosiale behov. Ingen er tjent med en bran-
sje som opplever historiens største krise i fredstid! 

* Norske Kokkers Landsforening, NKL, er en lands-
omfattende interesseorganisasjon som skal jobbe for å 
fremme kokkefaget. De har 23 lokale foreninger, 1500 
faglærte kokker som medlemmer og tre kokkelandslag 
som gode ambassadører for faget og bransjen. 

Serveringsbransjen i krise
Serveringsbransjen opplever historiens største krise i fredstid, men 
ingen hjelp er i sikte. Bransjen ofres i den nasjonale dugnaden. Store 
deler av serveringsbransjen kan bli radert bort. Næringsminister 
Iselin Nybø ser ikke ut til å stole på bransjen.

KIM-HÅVARD LARSEN, 
PRESIDENT I NORSKE 
KOKKERS LANDS-
FORENING (NKL)*
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I
nteriørarkitekt Justyna Tosiek hos Ramsøskar 
Interiørarkitekter, har vært med på å skape flere 
såkalte showkjøkken. Hun begrunner de åpne 
løsningene med restaurantenes ønske om trans-
parent og ærlig drift. Fordelene er mange for alle 

parter – både gjester, medarbeidere og restaurantdriver.

Gjestene
Et restaurantmåltid er en sanseopplevelse, og anled-
ningen til å følge med i tilberedningen gir en utvidet 
opplevelse som involverer flere sanser. Man ser råvare-
ne, hygienerutinene og dyktige fagfolk i arbeid.

– Gjestene får på denne måten bekreftet at maten 
er nylaget og at produksjonsprosessen er trygg. Denne 
åpenheten bygger tillit og gjør relasjonen mellom gjes-
tene og restauranten mer personlig. De kan selv kon-
statere at spisestedet har klasse og driver profesjonelt.

Litt avhengig av innredningen som velges, blir det 
mulig for restauranten å samhandle tett med publi-
kum, fortsetter Justyna Tosiek. 

– Gjestene kan enten sitte ved tradisjonelle bord med 
utsikt mot matlagingen, eller ved bardisker som er inte-
grert i kjøkkenløsningen. I det siste tilfellet kan de delta 
direkte. De stiller spørsmål, plukker opp tips og benytter 
anledningen til å lære. I en tid hvor interessen for mat og 
matlaging er stor, setter mange pris på denne muligheten.

Medarbeiderne
Med showkjøkken blir kokkene synlige som fagperso-
ner. De får oppmerksomhet og møtes med interesse.

– Det øker selvsagt yrkesstoltheten at kompetansen 
din etterspørres. Å arbeide med publikum tilstede gir 
inspirasjon, stimulerer kreativiteten og lar den enkelte 
få vise frem sin lidenskap for matlaging.

Showkjøkken forsterker 
restaurantopplevelsen

Åpne eller halvåpne løsninger er en viktig kjøkkentrend i 
restaurantbransjen. Noen viser frem det mest spektakulære, 
f.eks. grill og avanserte kjøkkenapparater, mens andre velger 

full åpenhet og lar gjestene følge alle arbeidsprosesser.

- Målet er å gjøre 
showkjøkkenet til et 

blikkfang og samlings-
punkt i lokalet, sier 

interiørarkitekt Justyna 
Tosiek hos Ramsøskar 

Interiørarkitekter.  
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Dessuten betyr showkjøkken bedre arbeidsforhold, 
utdyper Justyna Tosiek. Når det åpnes opp og veggene 
fjernes, får medarbeiderne tilgang på mer luft og na-
turlig lys fra store vinduer. Gevinsten for det fysiske ar-
beidsmiljøet er godt dokumentert. 

Restaurantdriveren 
En mer personlig relasjon til gjestene er selvsagt av stor 
verdi for restauranten. Åpne kjøkkenløsninger tiltrek-
ker seg dessuten oppmerksomhet og gir mulighet for 
mer rasjonell arealutnyttelse, forklarer Tosiek:

– Skiller man mellom kjøkken og restaurant, for-
bruker man areal og utløser som regel også behov for 
transportsoner. Denne plassen kan med fordel brukes 
til kjøkkeninnredning og -utstyr, som man så fremhe-
ver ved hjelp av spennende design. 

Showkjøkken virker i tillegg disiplinerende: Kravene 
til ryddighet, rutiner og personaluniformer blir strengere. 
Vedlikehold av utstyr må foregå kontinuerlig for å sikre 
at alt ser upåklagelig ut hele tiden. Det må etableres ar-
beidsprosesser basert på god kunnskap om logistikk og 
funksjonalitet, slik at tilberedningen av mat foregår på en 
naturlig måte uten preg av uro og stress. Selv om alt dette 
kan bety mer planlegging innledningsvis, er det ingen tvil 
om at gevinsten i form av rasjonell drift er betydelig.

I praksis
Målet er å gjøre showkjøkkenet til et blikkfang og sam-
lingspunkt i lokalet. Det fungerer også som romdeler, 
slik at det blir enklere å dele restauranten inn i separate 
soner. Farge- og materialvalget er avgjørende, forteller 
Justyna Tosiek. Kjøkkenet skal fremheves og fremstå 
som rent og hygienisk. Dersom man bruker for mange 
mørke fargetoner, vil det virke gammelt og dystert.

Belysning og himling
Belysningsopplegget må være nøye gjennomtenkt. Det 
skyldes at grensen mellom arbeidssone og oppholdsso-
ne er flytende og at kravene til lysstyrke og lysfarge er 
ulike for de to delene av lokalet.

– Det skarpe og kalde arbeidslyset må være så å dis-
kret som mulig, men samtidig funksjonelt og tilstrekke-
lig til å skape gode arbeidsforhold. Armaturene må ikke 
være prangende, og de må tåle plassering i våt- og var-
mesoner. Nedsenket himling over kjøkkenet er et godt 
virkemiddel. Det skarpe lyset kommer da ikke i fokus og 
vil ikke overstyre den behagelige, dempete belysningen 
i gjesteområdet.

Et lavere himlingsparti vil også sikre tilstrekkelig 
ventilasjonsstyrke over utvalgte arbeidssoner. I tillegg 
til å være funksjonell, skaper denne typen himling et 
rom i rommet. Den trekker oppmerksomhet, rammer 
inn kjøkkenet og peker på et viktig punkt i lokalet, sier 
Justyna Tosiek.

Materialer
Velger man showkjøkken, kan det ikke gjøres halvveis. 
Åpne løsninger tåler ikke et nedslitt preg. Materialene 
er en viktig estetisk faktor, men hygiene, holdbarhet og 
evne til å tåle røff bruk og hardt renhold er like viktig.

- Overgangen mellom den industrielle delen av loka-
let og gjesteområdet må være sømløs. Finishen på syn-
lig utstyr må ha høy kvalitet, slik at helhetsinntrykket 
er profesjonelt og moderne. Interiørløsningen må være 
gjennomgående, men uten at estetiske løsninger, mate-
rialer og farger overstyrer aktiviteten i kjøkkenet.

Stein, stål og glass brukes som oftest der maten la-
ges og varmebehandles, forklarer Tosiek. Utvendige 
fronter og dekorelementer har ofte mykere finish, f.eks. 
treverk, dekorative paneler i laminat e.l. På denne må-
ten kobles kjøkkenet med andre elementer i lokalet. I 
noen tilfeller vil showkjøkkenets industrielle look in-
spirere interiørarkitekten til å utvikle et konsept byg-
get rundt denne.

Planlegging og prosjektering av showkjøkken er en 
kompleks prosess som krever tett tverrfaglig samar-
beid, slik at logistikk, estetikk og funksjonalitet trek-
ker i samme retning og skaper merverdi for den som 
driver restauranten, avslutter interiørarkitekt Justyna 
Tosiek.

Fra showkjøkkenet på Thon Hotel Storo. Fra Paleo Arctic ved Thon Hotel Lofoten.
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U
moe Restaurants er en ledende aktør 
innen restaurant, take away og levering, 
med merkevarer som Peppes Pizza, Fat-
tigmann, La Baguette og Kjøkken og 
Kaffe. Umoe Restaurants har også fran-

chisene for TGI Fridays i Norge, og Starbucks i Norge og 
Sverige. Umoe Restaurants har 140 restauranter (inkl. 
franchise) og en normal årlig omsetning på 1,3 mrd. 
kroner.

Umoe Restaurants ble bygget raskt opp, med sterk 
vekst i varemerker og utsalgssteder, men lønnsomheten 
kom ikke. Konsernet hadde rekordunderskudd i 2019, 
men nesten NOK 120 millioner. Så kom coronakrisen 
og slo bunnen ut av serveringsmarkedet

Jordanes eier i dag merkevareselskapet Scandza, 
som eier og utvikler ikoniske merkevarer som Synnø-
ve Finden, Sørlandschips, Leiv Vidar, Finsbråten, samt 
kjente merkevarer i Sverige og Danmark. Jordanes om-
satte i 2020 for ca. 5 mrd. kroner.

Umoe Restaurants og Scandza har samarbeidet siden 
2009. Scandza har stått for salg og utvikling av merkeva-
ren Peppes i dagligvarehandelen. I 2019 ble samarbeidet 
ytterligere styrket gjennom felles eierskap til Westend Ba-
kerier, for produksjon og markedsføring av Peppes-pro-
dukter. Dette har gjort Peppes til en sterk utfordrer til eta-
blerte merkevarer innen pizza i dagligvarehandelen.

Umoe Restaurants eier, Jens Ulltveit-Moe, går inn på 
eiersiden i Jordanes og blir medlem av styret.

Umoe Restaurants selges
Jordanes AS, eier av Scandza-konsernet, er blitt enig med Umoe AS 
om kjøp av 100% av aksjene i Umoe Restaurants AS.

Umoe Restaurants driver egeneide konsepter 
som Peppes Pizza, La Baguette, Fattigmann 
og Kjøkken og Kaffe i Norge  
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Umoe Restaurants AS

140 restauranter, hvorav 90 
egeneide restauranter/cafeer 
på kjøpesentre og i bykjerner, 
50 drevet gjennom Peppes 
Franchise Driver egeneide 
konsepter som Peppes Pizza, 
La Baguette, Fattigmann og 
Kjøkken og Kaffe i Norge 60% 
av Peppes salget er leverings-
salg og take away, hvilket gjør 
Peppes til en av Skandinavias 
største leveringsaktører Har 
rettigheter til å drive TGI 
Fridays i Norge og Starbucks 
i Norge og Sverige gjennom 
franchiseavtaler Ca 1600 
ansatte  

– Jeg har eid Umoe Restaurants siden 
2002 og har sterke følelser for selskapet. 
Jeg er overbevist om at Umoe Restauran-
ts og Scandza, med et felles eierskap, vil 
kunne utnytte synergier, utvikle gruppens 
merkevarer ytterligere og etablere nye. Jeg 
gleder meg til å bidra til dette både som 
eier og styremedlem i Jordanes, sier Jens 
Ulltveit-Moe.

– Scandza ble etablert i 2007 basert på 
en strategi om å tilby sterke lokale mat- og 
drikke-merkevarer til skandinaviske for-
brukere i alle forbrukersituasjoner, uansett 
om innkjøpene gjøres i dagligvarebutikken 
eller kiosken, eller på restauranten eller 
bensinstasjonen. Gjennom kjøpet av Umoe 
Restaurants kan vi nå forbrukerne gjennom 
enda flere kanaler. Vi ser med stor glede og 
forventning frem til å ta en så ikonisk mer-
kevare som Peppes til neste nivå, samt vide-
reutvikle selskapets restauranter og kafeer 
sammen med flinke folk i organisasjonen, 
sier styreleder i Jordanes, Stig Sunde.

Jordanes vil fortsatt kontrolleres av 
partnerne Karl Kristian Sunde, Jan Bodd 
og Stig Sunde, samt nesten hundre ansatte.

Transaksjonen er forventet å være gjen-
nomført innen utgangen av mai i år.

Partene har avtalt ikke å opplyse om 
kjøpsprisen.

Alt klart for Bocuse d’Or Europe 2020
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VECTURA NR. 144913
EPD NR. 167734
   V  NR. 4792001
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Italienske, sommerlige forfriskninger
Importøren Urban Beverages AS, har lansert sis-
te tilskudd til The Italian Spritz-familien, The Ita-
lian Spritz HUGO. Samtidig er The Italian Spritz 
Limone blitt forbedret. 

Spritz-drinker er blitt svært populære blant 
nordmenn og minner oss om Italia. Skal man lage 
det selv, krever det litt erfaring og mange ingredi-
enser. The Italian Spritz er en litt tøffere, litt bedre 
og mye enklere klar-til-servering drink.

The Italian Spritz HUGO (V-pris NOK 129,90), 
100% Trebbiano. En aromatisert musserende vin 
som lages på samme måte som man lager prose-

cco (Charmat metode). Denne drinken ble født i den nord-itali-
enske regionen Südtirol/Alto Adige. En deilig kombinasjon av 
hylleblomst og italiensk musserende vin, servert med mynte-
blad og litt lime. Serveres kald med mye isbiter. Lys hvitvinfar-
ve. 11%. Frisk og litt syrlig. Glimrende, forfriskende aperitif. 

The Italian Spritz Limone (V-pris NOK 129,90). 100% Trebia-
nello. Oppskriften er forbedret, den nå ikke lenger er klar, men 
blurry (som Bitter Lemon). En forfriskende sitrondrink. Deilig 
smak av modne sitroner og fullt av forfriskende bobler. Serveres 
kald med isbiter, gjerne med en skive lime eller sitron. 11%.
Italian Spritz Aperitivo Originale (V-pris NOK 129,90). 100% 
Trebbiano. Kraftig lekker rødfarve. Italiensk spritz basert på 
appelsin er en av Italias mest populære aperitifer. Smakfull og 
forfriskende, med smak av bittersøte appelsiner og clementiner. 
Meget forfriskende bobler. Deilig sommerdrink, server kald 
med isbiter og gjerne en skive appelsin. 

Vinnytt

Allsidig chilensk 
Cabernet 
Sauvignon

Cabernet Sauvignon er den mest dyrkede druen i 
den nye verden. «Cab» fra Chile viser eleganse og 
kompleksitet, som stammer fra gode vekstforhold 
og nyanser som det chilenske landskapet i Valle 
Central gir druen.

Viña San Pedro ble grunnlagt av 
brødrene Bonifacio og Louis Gregorio 
Correa Albano i 1865, selskapet er i dag 
én av Chiles ledende produsenter og 
eksportører av vin. De eier over 2500 

hektar med vinmark, hvor de hovedsakelig dyrker 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Carménère, Chardon-
nay og Sauvignon Blanc, men også noe Semillon og 
Riesling. San Pedro har sitt hovedkontor og største 
produksjonsfasiliteter i Molina i Lontué Valley, som 

Elegant Pouilly-Fumé

Produsenten, Langlois Chateau, 
ble grunnlagt i Saumur av Edouard 
Langlois og Jeanne Château i 1885. I 
dag eies huset av Bollinger og fjerde 
generasjon Langlois. At Bollinger er 
inne på eiersiden, bærer de solide 
flaskene preg av. Langlois Chateau be-
nytter naturlige produksjonsmetoder 
med respekt for miljøet og oppfyller 
miljøkravene til Terra Vitis merket.

Langlois Chateau Pouilly Fumé 
2018 (horeca-pris NOK 240,-), 100% 
Sauvignon Blanc.

Strågul farve. Fruktig og frisk aroma 
med preg av mandler og sitrusfrukter. 
Elegant og velbalansert, lett syrlig. 
Behagelig, mineralsk preg. Tradisjo-
nell vinifikasjon med gjæring ved lave 
temperaturer for å beholde aromae-
ne. En god vin alene, men passer også 
fint til de fleste fiske- og skalldyr-
retter, samt tørre oster. Importør er 
Haugen-Gruppen.
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Forfriskende rosé fra Chile
Rosévinssalget øker som aldri før på Vinmonopolet. 
Sammenlignet med rødvin og hvitvin, utgjør rosévin en 
mindre markedsandel i Norge, men med en økning på 
72% i 2020, er det likevel tydelig at den rosa drikken blir 
stadig mer populær. 

Chile har lenge vært underrepresentert i rosévins- 
kategorien, men i 2020 økte rosévin fra Chile med hele 
297%. Mye takket være lanseringen av de to økologiske 
og miljøsmarte rosévinene Adobe, som kom i både PET 
og Pouch. 

VCT Norway AS tilbyr tre miljøsmarte roséviner på 
Bag-in-box, pouch og PET. Når PET-flaskene i tillegg 
har pant, øker returandelen og miljøgevinsten.

Emiliana Adobe Rosé 2020 (V-pris NOK 109,90 + NOK 
3,- i pant), Emiliana Adobe Rosé (V-pris NOK 219,90, 
150cl pouch). 62% Carmenere, 32% Syrah, 3% Gar-
nacha, 3% Mourvedre

Blekrosa farve. Fruktig aroma av kirsebær, jordbær, 
bringebær og lime. Tørr og lett fruktig, litt ståltankak-
tig. Frisk og fruktig finish. Grei allround rosé, fin som 
aperitiff, eller til sommerlig mat. 

Vinene er økologiske og produseres av Emiliana Or-
ganic Vineyards, som er en av verdens største økologis-
ke vinprodusenter. De økologisk dyrkede druene i den-
ne rosévinen finner du i Casablanca Valley, som ligger 
omtrent en times kjøretur nordvest for Chiles hoved-

ligger omkring 20 mil syd for Santiago. Nylig ble  
9 Lives Cabernet Sauvignon 2019 (V-pris NOK 
409,90) lansert på Bag-in-Box i Vinmonopo-
lets testutvalg. Mørk kirsebærfarve. Fruktige 
og delikate aromaer av rød og sort frukt, som 
jordbær, plomme, bjørnebær og kirsebær, det 
tykke skallet på druen gir vinen tanniner. Ren 
og elegant. Allsidig matvin som passer godt til 
både rødt kjøtt, årets lam, fjærfe, ost etc. Norsk 
importør er Stenberg & Blom.

Velbalansert 
Muscadet 

Muscadet fra Loire har fått ny 
popularitet, både globalt og i 
Norge. Produsenten, Langlo-
is-Chateau, eies av fjerde ge-
nerasjon i familien og Cham-

pagne Bollinger. Vinmarkene er i snitt 20 år 
gamle, jordsmonnet er preget av granitt.

Langlois Chateau Muscadet Sevre et Maine 
Sur Lie 2018 (V-pris NOK 173,13), 100% 
Melon de Bourgogne.

Dyp strågul farve. Aroma med fint preg 
av frukt, urter og med innslag av mineraler. 
Frisk, tørr og fin balansert smak med urter 
og hint av mineraler. Tradisjonell vinifikasjon 
med gjæring ved lav temperatur, for å behol-
de de friske og fruktige aromaene. Lagret 
inntil neste vår «Sur Lie» på ståltanker før 
tapping på flaske. En velbalansert, lett syrlig 
vin, som passer godt til fisk og skalldyr, el-
ler som en forfriskning alene. Skrukork. Den 
norske importøren, Haugen-Gruppen, tar inn 
denne spesielt for Horeca. 

stad Santiago. Her blir druene beskyttet av morgentå-
ken mot overeksponering fra solen. De har dermed en 
lengre vekstsesong, som gir en perfekt balanse mellom 
syre og sukker.

Viña Maipo Rosé (V-pris NOK 339,90, 300cl BiB). 
50% Syrah, 35% Cabernet Sauvignon, 15% Carmenere. 
Intens rødlig. Frisk aroma med dufter av blomster og 
friske røde bær. Ung, lett og forfriskende, med smak av 
nektarin og grapefrukt.  

Druene i denne rosévinen har fått rikelig med sol og 
varme, som gir mye frukt og fylde i smaken. Tradisjo-
nell vinifikasjon på ståltanker. Enkel og grei rosé, fin til 
aperitiff, salater, etc.  

Viña Maipo ble etablert i 1948 i den klassiske vinregi-
onen Maipo Valley, og har i dag over 4000 hektar vinmar-
ker spredt over de viktigste dyrkingsområdene i dalen. 
Viña Maipo er formet av en gruppe mennesker som er 
hengitt til å skape viner med karakter og personlighet fra 
de beste druene, og med det mest moderne utstyret. 

Maipo Valley har et gunstig middelhavsklima som 
påvirkes av Maipo-elven, som renner gjennom området. 
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–N
ye Ringnes Lys Pilsner er mye lyse-
re og mindre bitter enn både den 
vanlige pilsen og Skjærgårdspilsen. 
Den har nesten like få kalorier som 
et Lite-øl, men har det samme alko-

holinnholdet som en vanlig pils, sier bryggerimester og 
produktutvikler hos Ringnes, Karoline Underthun. Hun 
har hatt hovedansvaret for å utvikle den nye pilsen.

Da Ringnes undersøkte hvordan nordmenn som sjel-
den eller aldri drikker øl ønsket at en drømmeøl skulle 
smake, fremhevet flertallet nettopp det at det skulle ha 
mindre bitterhet og ettersmak. Det skulle også være lyst 
og ha et alkoholinnhold tilsvarende vanlig øl.

– Denne gruppen drikker i dag oftere vin og velger 
innimellom øl, men de skulle ønsket seg at de oftere 
kunne valgt øl. Med den lyse pilsneren får nå også disse 
sin drømmeøl, som attpåtil inneholder færre kalorier, 
sier Underthun.

Ifølge forbrukerundersøkelser som Ringnes har fått 
utført, er det lette og lyse ølet stadig blitt mer attraktivt. 
Der man tidligere nærmest skammet seg litt over å like 
det lettdrikkelige, leskende og lyse ølet, er dette egen-
skaper som i økende grad nå blir etterspurt.

– Dette er øl som krever mindre av deg som øldrik-
ker, men som likevel gir deg mye tilbake. Heldigvis kan 
det se ut som om det er slutt på de tidene da det lyse og 
lettdrikkelige ølet ble sett ned på. Som våre undersøkel-
ser viser er det faktisk dette mange betrakter som sitt 
drømmeøl, sier Ringnes’ bryggerimester.

I en forbrukertest av Ringnes Lys Pilsner scorer ny-
heten høyere enn noe annet Ringnes-produkt har sco-
ret i tilsvarende tester før. Spesielt blant de som er unge, 
og spesielt kvinner, scorer ølnyheten særlig bra.

– Vi vet at det er mange forbrukere som sjelden velger 
øl, men som ønsker de kunne gjort det oftere. Det hand-
ler om at de rett og slett ikke er så begeistret for den ty-
piske ølsmaken. Ved å tilsette mindre humle, får ølet 
en fin fylde og karakter samtidig som det har markant 
lavere bitterhet, sier Ringnes’ bryggerimester, Karoline 
Underthun.

Selv om den nye lyse pilsnervarianten har et alko-
holinnhold på 4,6 prosent, tilsvarende en vanlig pils, 
inneholder den nesten like få kalorier som Lite-øl. Ring-
nes Lys har kun 30 kalorier per 100 ml. Til sammenlig-
ning har en vanlig Ringnes pils 39 kalorier per 100 ml. 

Øl for den som 
ikke er så glad i øl
Da Ringnes spurte forbrukere som ikke er så glad i øl, om 
hvordan deres drømmeøl skulle smake, var svaret et lysere og 
langt mindre «bittert» øl enn vanlig pils. Nå lanserer Norges 
største bryggeri den nye øltypen Ringnes Lys Pilsner.

– Vi vet at det er mange forbrukere 
som sjelden velger øl, men som øn-
sker de kunne gjort det oftere, sier 
bryggerimester og produktutvikler 
hos Ringnes, Karoline Underthun. 
Foto: Bård Gudim
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Grønvasking er når ein overkommuniserer eiga 
bærekraftigheit og underkommuniserer eigne 
negative innverknader på klima, natur og men-

neskje. For større verksemder kan det til dømes vere 
at bærekraftsarbeidet hamnar i kommunikasjons - og 
marknadsavdelinga heller enn heile organisasjonen. 
Eller at ein gjennomfører årlege symbolske handlingar 
som ‘Earth hour’, eller heiser prideflagget utan større 
grep for miljø og mangfald i organisasjonen. Det kan 
vere å unngå å vise at eiga verksemd er del av proble-
met, og heller vise støttebidrag til velgjerdsorganisa-
sjonar. Eller å skilte lokal, økologisk mat på buffeen, 
men unngå å skilte avokadoen sitt opphav (for tips til 
å unngå grønvasking, sjå gronnvasking.no). Dersom 
dette verker kjent, er det ingen grunn til fortviling, men 
mange grunnar til å lese vidare.

Det finst ein jungel av tilnærmingar til bærekraft. Alt 
frå klimaregnskap til miljøsertifiseringar, CSR-strate-
giar, FN’s bærekraftsmål og resultatfokus på den triple 
botnlinja. Det er flott med eit mangfald tilnærmingar, 
for bedrifter har ulike behov og føresetnader for bære-
kraftsarbeidet. Men det kan også bli forvirrande. Derfor 
vil eg gi tre tips frå eit miljøpsykologisk perspektiv som 
kan inkluderast i arbeidet med sertifisering og strategi, 
eller heilt uavhengig av desse hjelpe tilsette og kundar 
å ‘redde verda litt’. Med riktig bruk, kan det gi effekt 
på både botnlinja og andre bærekraftsparameter, om 
ein skal tru vitskapen. Vidare vil eg dechiffrere dei litt 
kryptiske omgrepa Diskontinuitetshypotesen, Valarki-
tektur, og Deskriptive normer, og vise korleis desse kan 
takast i bruk i små og store servicebedrifter. 

1: Bruk naturlege endringar til å starte nye vaner. 
Diskontinuitetshypotesen. 

Vaner er vanskelege å endre, fordi dei er automati-
serte åtferdsmønster. Dei oppstår gjennom repeteran-

de åtferd i den same konteksten. Me utfører mange 
automatiserte åtferder dagleg, mens andre ting krev 
merksemda vår. Til dømes slepp ein å vurdere kva som 
er beste måte å reingjere tennene om kvelden, eller kor 
i heimen ein skal få nattesøvnen, for det problemet er 
løyst med suksess eit utal gonger før. Vaner er derfor 
nyttige, fordi dei sparer oss for mental energi. Ein gjer 
slik ein brukar å gjere, og ignorerer gjerne informasjon 
om korleis det kan gjerast annleis. Vaner kan lettare på-
verkast når det oppstår endringar i konteksten vår. Det 
kan gjere oss meir mottakelege for ny informasjon og 
vurdering av val på nytt. Til dømes dersom ein flytter 
eller byrjar i ny jobb, kan ein ikkje reise til jobb akkurat 
slik som før. Kanskje har ein fått kortare veg og vurderer 
ulike moglegheiter for reise (t.d. sykling), før ein finn 
det ein trivst best med, og ei ny vane etablerast. Også 
livshendingar som det å flytte saman med ein partner 
eller få barn kan påverke vaner. På arbeidsplassar kan 
til dømes relokalisering, ombygging og omorganise-
ring vere moglegheitsvindauge for endring. Sannsyn-
legvis er koronakrisa ein slik diskontinuitet som gjer 
oss mottakeleg for nye vaner. 

2: Tilrettelegg for at miljøval er enkelt både 
for tilsette og gjestar. Valarkitektur.
Mange kjenner sikkert til «nudging», der valarkitektur 
nyttast til å påverke åtferd. Eit kjent døme er då kloke 
hovud ville hjelpe toalettbesøkande menn på Schiphol 
flyplass å søle mindre rundt pissoara, redusere tids-
bruk for reingjeringspersonal, og forbruk av reingje-
ringsprodukt. Pissoar er designa med ei krumming 
som fører til ulike mengder søl etter kor urinstrålen 
treff. Bildet av ei fluge på riktig stad i krumminga hjelp-
te gjestar å søle mindre. Valarkitektur kan nyttast for å 
lette jobben med å vere miljøvennleg. I hotellbransjen 
ser me at redusert storleik på tallerk ved buffetservering 

Frå grønvasking til grønare 
åtferd – 3 miljøpsykologiske 
tips deg som leiar
Mange har nok ein eller annan gong gått i grønvaskingsfella med eller utan medvit.

SYLVELIN FOLDØY, MASTER I MILJØPSYKOLOGI 
OG STIPENDIAT VED NORSK HOTELLHØGSKOLE, 
UNIVERSITETET I STAVANGER *
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kan redusere matsvinn, mens det er vanskeleg for gjes-
ten som vil sortere avfallet sitt på hotellrommet dersom 
det ikkje er sorteringsmoglegheiter. Slik er det også for 
reingjeringspersonal som manglar fysisk tilretteleg-
ging for avfallssortering der dei forflytter seg, og ope-
rerer i valarkitektur som fremjar mindre resirkulering. 
Valarkitektur kan nyttast i mange kontekstar ved ei 
servicebedrift. Dersom ein ønsker å redusere forbru-
ket av kjøt, kan ein kan ta grep i menyen. I staden for å 
kalle kjøtfrie rettar for ‘vegetar’, men heller nytte meir 
treffande ord for kva retten inneheld, kan det gjere at 
gjestar som ikkje definerer seg som vegetarianar i stør-
re grad vel desse rettane. Dette opplevde ein kiosk som 
selde wraps då dei endra namn på ein wrap frå ‘Vegeta-
rian’ til ‘Mexican style’. Også kundar som rapporterte å 
ete kjøt 5-7 dagar i veka, var fornøgd med bestillinga si 
av ein kjøtfri wrap. 

3: Kommuniser at folk flest opptrer miljøvenleg. 
Deskriptive normer.
Det er mykje kraft i sosiale normer fordi åtferda til folk 
me identifiserer oss med fungerer som ei rettesnor for 
eiga åtferd. Deskriptive og injunktive normer er to uli-
ke kategoriar sosiale normer. Medan injunktive normer 
er oppfatningar om det ein burde gjere, er deskriptive 
normer det ein oppfattar at andre gjer. Av desse er det 
deskriptive normer som har størst påverknad på åtferd. 
Eit bodskap etter deskriptive normer kommuniserer 
ønska åtferd ved å vise døme på at andre gjer den, hel-
ler enn å fortelje kva som er miljøvenleg eller ‘etisk rik-
tig’ å gjere. Det er eit kraftig verkemiddel som også kan 
brukast i kommunikasjon med tilsette og gjestar. I ein 
studie om verkemidlar for å redusere straumforbruk, 
hadde informasjon om naboen sitt lave straumforbruk 
større påverknad enn prissetting. Og beskjedar om at 
dei fleste andre hotellgjestar bruker badehandkleda 
meir enn ein gong før vask, har vist større påverknad på 
åtferd enn beskjedar med miljøbodskap.

Men er det så enkelt?
Nokre av desse tipsa er kritisert for å vere paternalis-
tisk og manipulerande, då dei er effektive utan at folk 
nødvendigvis er medvitne påverkinga. Mange meiner 
likevel at mål fremjar middel.

Og, nei, det er ikkje enkelt. Å få resultat av bære-
kraftsarbeid har blitt samanlikna med å teste om spa-
gettien er ferdig kokt ved å slenge den på veggen og sjå 
om den heng. Det er framleis nybrottsarbeid, og krev 
villigheit til prøving og feiling. Kanskje det akkurat no 
er eit moglegheitsvindauge for åtferdsendring i organi-
sasjonen din.

* Medarbeidere og studenter ved Norsk Hotell- 
høgskole, Universitetet i Stavanger, bidrar jevnlig 
med artikler om aktuelle emner i Reiseliv 1.

Totalleverandør av reklame og
profilering til HRR bransjen

1

2

3 4

5

6

1   Lerret 2   Reklamemøbler 3   Kube byggesett 4   Puter 5   Fototapet  6   Logomatte

Brectus Norway AS

www.brectus.no

Årvollskogen 95, 1529 Moss
post@brectus.no
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D
en sterke og krydrede 
aromaen, den smakfulle og 
intense smaken, gjør Parmigiano 
Reggiano lagret i 40 måneder til et pro-
dukt med umiskjennelige egenskaper. 

Consorzio Parmigiano Reggiano og JRE-Jeunes Re-
staurateurs, har valgt å styrke disse egenskapene med 
prosjektet «40 kokker for 40 måneders lagring», der 40 
europeiske kokker har utviklet nye og unike oppskrif-
ter, som også er sterkt bundet til hjemtraktene deres. 
Totalt er det blitt laget 40 unike oppskrifter, med ut-
gangspunkt i Parmigiano Reggiano modnet i 40 måne-
der og med en lokal vri. 

– Vi er glade for å samarbeide med JRE, sier Nicola 
Bertinelli, Parmigiano-konsortiets president. Nøkke-
len til suksess for Parmigiano Reggiano er faktisk dens 
allsidighet: den brukes ikke bare for å drysses over ret-
ter, men også for å gi et snev av personlighet til kjøtt, 
fisk og til og med desserter. Dette er grunnen til at Par-
migiano Reggiano er tilstede i alle verdens land, med 
en eksportandel som vokser år etter år. 

– For kokker er Parmigiano Reggiano, med sin opp-

merksomhet mot gastronomi, den perfekte følges-
venn for god mat, takket være de sunne aspektene, 

smaken og allsidigheten, sier Daniel Lehmann, presi-
dent for JRE-Jeunes Restaurateurs. 

Det er verdt å påpeke at Parmigiano Reggiano modnes 
i minst 12 måneder, men det finnes ikke noen maks-
grense for hvor lenge den kan modnes, som er fastslått 
i produksjonsspesifikasjonene. Under modningen, 
takket være virkningen av enzymene som frigjøres av 
melkebakterier, brytes proteiner ned i mindre biter, 
frie peptider og aminosyrer - de grunnleggende mur-
steinene i proteinkjeden. Denne proteinnedbrytingen 
bestemmer strukturen og de sensoriske egenskapene 
til Parmigiano Reggiano og dens fordøyelighet. 

Parmigiano Reggiano, som er modnet i 40 måneder, 
er smuldrete, ekstremt løselig og har en sterk person-
lighet. Den er verdsatt og brukt som ingrediens i retter 
for å forbedre smakene og aromaer på en naturlig måte. 
Men, det er først når osten smakes alene at den avslører 
all sin kompleksitet og organoleptiske egenskaper: fra 
krydrede noter som muskat og pepper, til nøtter og 
kjøttkraft. 

40 kokker lager oppskrifter 
med Parmigiano Reggiano 
lagret i 40 måneder
40 JRE-kokker (Jeunes Restaurateurs/Unge Restauratører) fra 12 europeiske land, 
har brukt Parmigiano Reggiano lagret i 40 måneder, for å utvikle unike og originale 
oppskrifter, sterkt knyttet til kokkenes opprinnelsesområde.

Parmigiano Reggiano modnet i 40 
måneder, med ørret, enebær og øst-
ers fra Restaurant Herzig i Wien.  

Parmigiano Reggiano, 
som er modnet i 40 

måneder, er smuldrete, 
ekstremt løselig og har 
en sterk personlighet.  
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wine service solutions

Innovative vin- og matskap som representerer det ypperste av kvalitet, eleganse og utsøkt italiensk design

EXPO – Eksklusive vin- og matskap

POD BAR – Den komplette løsningen!

Modulært oppbygget system som kombinerer Le 
Verre de Vin-teknologien med tilpassede vinskap – 
hvert med plass til 8-10 flasker perfekt temperert 
mellom 4 og 18 grader.

Ingen problemer med oksidert vin

Holder hver dråpe frisk i 3 uker!

Svært effektiv og rask betjening

Både til stillvin og musserende vin

Preserverer et ubegrenset antall 
flasker

Skjenking direkte fra flaskeSkjenking direkte fra flaske

●

●

●

●

●

●

«Le Verre de Vin» er et fleksibelt og effektivt preserveringssystem som sørger for å holde åpen vin og 
champagne frisk i 3 uker etter at flasken er åpnet. Tilby dine kunder et større utvalg av vin på glass – 
uten svinnrisiko og med kvalitetsgaranti!

VINPRESERVERING- Hold åpen vin frisk i tre uker!
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D
et vil ta lang tid før konferansemarkedet 
er tilbake til nivået før pandemien, mye 
pga. nye og kostnadseffektive tekniske 
løsninger som ventelig vil bidra til å be-
grense behov for konferanser og fysiske 

møter. I tillegg vil reiserestriksjoner og andre anbefa-
linger fortsatt gjelde en tid fremover.

Pandemien har også ført til større fokus på økonomi 
og tilgang til menneskelige ressurser, - som utstrakt 
bruk av utenlandsk arbeidskraft. En av konsekvense-
ne av pandemien, er ventelig konsolideringer innen de 
enkelte hotellsegment. Næringsbygg og større private 
eiendommer med «personlighet», kan bli konvertert 
til hotell, mens konferansehoteller kan bli omgjort til 
bolig og/eller kontorer. Slik omgjøring av en eiendom 
skaper både tekniske og bygningsmessige utfordrin-
ger, men nødvendige kommunale reguleringsmessige 
endringer kan likevel bli det største hinderet. 

Vi lar derfor kollega Jøran Kallmyr, vår ekspert innen 
plan- og bygningsrett, i tillegg til å være tidligere justis-
minister, redegjøre for fremgangsmåter og tiltak - om 
man vurderer å påbegynne en prosess for å konvertere 
eiendommer og/eller bygninger.

Arealformålet Næring
Hotell- og overnattingsteder er et eget reguleringsfor-
mål under arealformålet «næring». Dette gjelder også 
for utleiehytter og andre bygg, der overnattingen blir 
en del av en kommersiell virksomhet. Om en ønsker 
omgjøring av boligbygg til hotellbygg, betyr dette som 
regel at eiendommen må omreguleres. 

En ny reguleringsplan er omfattende og krever mye 
ressurser. Ikke minst tar oppfølgingen lang tid. Det er få 
kommuner som behandler ferdig en omregulering på 
mindre enn ett år. Alternativene til en omregulering, 

Tenk annerledes! 
Store muligheter for 
hotell og eiendom

JØRAN KALLMYR, ADVOKAT, PARTNER 
ADVOKATFIRMAET RÆDER AS*

Året 2020 har vært svært uvanlig for hotellbransjen. Små hoteller med 
«unik personlighet» har blitt særlig populære, mens store konferanse-
hoteller har hatt et katastrofeår. Det er fare for at 2021 kan bli en kopi 
av fjoråret, da vi fremdeles ikke har full kontroll med koronapandemien.

Foto: iS
tock
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er mindre reguleringsendring og/eller dispensasjon fra 
reguleringsplanen. 

Mindre reguleringsendring og dispensasjon
Etter lovendringen i 2017 er det enklere å få til min-
dre reguleringsendring, og det er også mulig å endre 
på arealformålet, dvs hva arealet er tillatt brukt til. 
Om kommunen tillater ønsket endring som «mindre 
endring», vil hvile på hvor stort avviket er fra dagens 
reguleringsplan og bebyggelsen i området ellers. Det 
er enklere å få mindre reguleringsendring for et sen-
trumsområde, med blandet næring og bolig, enn i et 
typisk boligblokk-område. 

Dispensasjon fra arealformålet er også en mulig vei 
å gå. Her vil kravet være at hensynene i gjeldende regule-
ringsplan ikke vesentlig settes til side, og at det er klart flere 
fordeler enn ulemper ved å gi dispensasjon. Det avgjørende 
vil også i disse sakene bli hvilke konsekvenser endringen fra 
bolig til hotelldrift måtte få for bygning og nabolag. 

Både mindre reguleringsendringer og dispensasjo-
ner er langt raskere og billigere enn å gå for en full om-
regulering. Kommunen kan i slike saker tilfeller kreve 
full omregulering, men erfaringsvis er det likevel ofte 
mulig å finne frem til konstruktive løsninger med kom-
munen. 

Hva med Airbnb?
Mange har pekt på at hotellnæringen behandles urett-
ferdig, ved at det ikke stilles tilsvarende krav for de-
lingsøkonomien. Hva skjer dersom et bygg deles opp i 
leiligheter og deretter leies ut på Airbnb? Forvaltningen 
har anledning til å vurdere slike utleieforhold som en 
hotellvirksomhet og dermed kreve bruksendring. Om 
dette følges opp i praksis, vil nok variere fra kommune 
til kommune. 

Hvilke boligbygg egner seg til hotell
De fleste som omgjør boligbygg til hotell, ser etter en 
bygård der leilighetene i dag brukes til utleie. For at 
kommunen skal være innstilt på å akseptere omgjøring 
fra bolig til hotell, bør bygget ligge i et sentrumsområ-
de. Et hotell tiltrekker seg flere reisende, det skaper mer 
trafikk og støy, osv. 

Det er i prinsippet ikke noe problem, sett fra et 
plan- og bygningsrettsperspektiv, å ha både boliger og 
hotelldrift i samme bygg. Ved omregulering kan regu-
leringsformålet være kombinert bolig og næring med 
«hotell» som underformål. 

Om en ønsker å konvertere en bygning til hotell-
formål, er det viktig å undersøke bygget nøye, og vur-
dere om TEK17 (krav til byggeteknisk standard) kan 
oppfylles i bygget. Det stilles strengere krav til brann-
sikkerhet og tekniske løsninger for hotell enn for bolig-
bygg. Det er muligheter for fravikelse av enkelte TEK17 
regler ved totalrenovering av eldre bygninger. Brann-

sikkerheten må derimot ivaretas, og her er det ingen 
unntak. Universell utforming vil også kunne medføre 
store utfordringer i eldre bygg. Kravene til universell 
utforming for hotell er vanskeligere å få endret på enn 
tilsvarende krav for boliger. 

Ikke minst må det undersøkes hvorvidt bygningen 
har en kulturminneverdi. Helt nødvendige fasadetil-
tak kan da bli en utfordring, slik som rullestolramper. 
Overbevisende argumenter for at konvertering til ho-
tell er en god og bærekraftig måte å forvalte bygget på, 
i omgivelser som tåler et hotell, vil kunne avgjøre om 
kommunen gir tillatelse. 

Er 2021 et riktig tidspunkt?
Det er mange ledige leiligheter på boligmarkedet nå, og 
mange utenlandske leietakere vil nok ikke komme til-
bake til Norge før økonomien har styrket seg vesentlig 
etter pandemien. 

Utviklingen de senere år har vært et voksende behov 
for lengre leietid enn noen få døgn og at storfamiliene rei-
ser samlet. Ett av de tradisjonelle hotellnæringenes svar 
på dette, kan være omgjøring av boliger til såkalt apparte-
mentshotell. Hotellet kan da ha en noe enklere standard 
og lavere pris. Hvorfor ikke starte prosessen i 2021.

Oppsummering
Om du vurderer å konvertere en eiendom til eller fra 
hotellformål, bør du starte en slik prosess med å søke 
kompetent rådgivning. Vår erfaring er at de som vi bi-
står fra tidlig i planleggingsprosessen, har de beste mu-
ligheter for å lykkes og til lavere kostnader. Så ta gjerne 
kontakt for en uforpliktende prat.

* Jøran Kallmyr, partner i Advokatfirmaet 
Ræder, med fokus på eiendomsutvikling, 
forvaltningsrett og myndighetskontakt. 
Han er tidligere justisminister og en av 
landets fremste advokater innen plan- og 
bygningsrett og offentlig forvaltning. 
En bred juridisk og politisk erfaring har 
gitt ham solid innsikt i det byråkratiske 
systemet, offentlig saksgang og beslut-
ningsprosesser. Han bruker bl.a. sin spiss-
kompetanse til å guide klienter i politiske 
og byråkratiske beslutningsprosesser.
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S
e for deg at du har startet en bedrift med en 
håndfull ansatte. Du ønsker at de skal ha det 
bra på jobb, og setter deg inn i arbeidsmiljølo-
ven. Du tenker nok også at det ikke er lurt å 
unndra beskatning, og setter deg inn i skat-

telovgivningen. Men hva med konkurranseloven?
Selv om vi i Konkurransetilsynet jobber mye med 

å informere både næringsliv og allmennheten, er vårt 
inntrykk at det fortsatt er en del bedriftsledere som ikke 
kjenner til konkurranseloven. Det er i tråd med funne-
ne i en undersøkelse vi fikk utført i 2017. Den viste at 
bare omlag halvparten av bedriftsledere kjente de vik-
tigste bestemmelsene i konkurranseloven.

For noen kan det kanskje være fristende å ta kontakt 
med en konkurrent og bli enig om hvilken pris man skal 
ta for en vare. Og kanskje er det også litt fristende å bli 
enige om å dele et marked mellom seg, slik at en bedrift 
tar kundene i vest og den andre kundene i øst? Om man 
ikke kjenner konkurransereglene tenker man kanskje 
ikke over at slik adferd er ulovlig og kan føre til høye ge-
byrer som kan bli opptil 10 prosent av årlig omsetning. 
En god del av sakene vi i Konkurransetilsynet jobber 
med handler om brudd på paragrafene 10 og 11 i kon-
kurranseloven, som dreier seg om ulovlig samarbeid og 
misbruk av dominerende stilling. Ved de mest alvorlige 
formene for ulovlig samarbeid kan du dessuten få per-
sonstraff.

Alle bedrifter bør ha et compliance-program
Rettferdig konkurranse forutsetter at alle følger spille-
reglene. Alle bedrifter bør ha et såkalt compliance-pro-
gram. Det innebærer innsikt i egen virksomhet, kunn-
skap om og etterlevelse av regelverk, og en analyse av 
risikoen ved å bryte ulike lover. Alle ledere bør være 
tydelige på at alle ansatte skal ta compliance på alvor. 
Etterlevelse av hver enkelt ansatt er viktig, da selskaper 
kan bli dømt for ansattes regelbrudd, også når ledelsen 
ikke vet om handlingene. I den nevnte undersøkelsen 
fra 2017, kom det frem at bare 26 prosent av bedriftene 
hadde innført konkrete tiltak som bidro til etterlevelse 
av konkurranseloven de siste fem årene.

Konkurranseloven er en såkalt forbudslov. Det inne-
bærer at bedriftene selv har ansvaret for at de ikke 
bryter loven. Dette er slik loven er utformet på mange 
andre områder også. Se for eksempel for deg at du blir 
stanset i en fartskontroll fordi du har kjørt 20 km over 
fartsgrensen. Du kan ikke da komme i ettertid og si at 
det ikke var noen som advarte deg om at politiet hadde 
kontroll. Det er forbudt å kjøre for fort, og det er ditt an-
svar å etterleve den regelen. Slik fungerer det også med 
konkurransereglene.

Vi i Konkurransetilsynet bruker mye tid på generell 
veiledning om regelverket. Det kan for eksempel være 
at vi veileder enkeltbedrifter i et møte eller i en telefon-
samtale, eller ved et foredrag for en bransjeforening, 
der vi veileder om problemstillinger som kan oppstå 
innenfor den spesifikke sektoren. Det vi derimot ikke 
har mulighet til er å gi en forhåndsgodkjenning av av-
taler mellom bedrifter, eller en bestemt adferd av en 
bedrift.

Den gamle veiledningspraksisen med forhånds-
godkjenninger ble endret både i Norge og EU i 2004. 
Årsaken var at den fungerte dårlig. Mange søknader 
om dispensasjon førte til lang saksbehandlingstid og 
en opphopning av saker. Bedriftene opplevde at det 
var vanskelig å få den klareringen de ønsket av kon-
kurransemyndighetene innen rimelig tid. En innførte 
de nevnte forbudsbestemmelsene uten mulighet for å 
gi individuelle unntak, samtidig som det ble innført 
strenge sanksjoner mot brudd på loven. Selskapene ble 
med ett ansvarliggjort, da det var i deres egeninteresse 
å etterleve reglene for å unngå sanksjoner. Konkurran-
setilsynets nåværende veiledningspraksis samsvarer 
med praksisen i andre EU- og EØS-land.

Alle bedriftsledere har selv et ansvar for å sette seg 
inn i relevante regelverk. Det er selskapet selv som har 
best kunnskap om hva de faktisk gjør. Konkurranse-
myndighetene vil ikke ha full innsikt i det uten svært 
grundige undersøkelser, og dermed er selskapet selv best 
egnet til å foreta den konkrete vurderingen av en bestemt 
praksis. Av den grunn er det særdeles viktig at bedriftsle-
derne ikke hopper bukk over konkurranseloven

Mange glemmer konkurranseloven
Mange bedriftsledere setter seg godt inn i arbeidsmiljøloven 
og skattelovgivningen, men glemmer konkurranseloven. 
Det kan koste dem dyrt.

LARS SØRGARD, 
DIREKTØR KONKURRANSETILSYNET
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På de neste sidene får du nyttige råd og tips for deg som er leder.  
Som abonnent kan du lese mer om emnet på  

dagensperspektiv.no
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H
otellenes hans sliter kraftig for tiden, 
men det er mye man kan lære av Petter 
Stordalen for det.
 Det mener i hvert fall Kirsti Rogne som er 
daglig leder rådgiverselskapet Mars Brand 

Strategy og medforfatter av boken «Raketter og rebeller – 
strategi for deg som vil bygge merkevarer folk bryr seg om».

– Stordalen er en type som selv bærer mye av innholdet 
i de mange forskjellige merkevarene han eier, sier hun. – 
Vi kjenner ham som energisk og fremoverlent.

Men det ligger trolig også systematisk arbeid bak fa-
saden.

Eierskapet har Stordalen samlet i holdingselskapet 
Strawberry. Navnet kommer fra en viktig lærdom Stor-
dalen fikk fra sin far da han skulle selge jordbær på tor-
get i Porsgrunn og ikke alle jordbærene var like lett om-
settelige: «Selg de bæra du har, for de er de eneste bæra 
du kan selge». Dette sitatet har Stordalen klistret opp på 
hjemmesiden sin, og han gjentar historien til alle som 
vil høre den. 

Slik bygger 
du merkevare 
strategisk 
som leder
Merkevarebygging er viktig for 
alle som vil ha med seg folk i en 
retning. Slik jobber du med det 
på strategisk nivå.

AV: JOAKIM BIRKELI JACOBSEN

MERKEVAREBYGGING

Kirsti Rogne er daglig leder i rådgivningsselskapet Mars Brand Strategy 
og medforfatter av boken Raketter og rebeller – strategi for deg som vil 
bygge merkevarer folk bryr seg om. Foto: Privat
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– Man må gjøre det tydelig hva det er vi driver med, 
hvorfor det er bra og hvordan hver og en kan bidra, sier 
Rogne.

Jordbærhistorien til Stordalen gjør nettopp det. Den 
viser frem en kremmerkultur for organisasjonen, den 
har symbolsk verdi for Stordalen selv og er med å skape 
en unik identitet.

En annen energisk gründer som bruker seg selv i 
merkevarebyggingen er Sør-afrikanske Elon Musk. Helt 
siden gjennombruddet med Paypal og videre til Tesla 
og planene om å dra til Mars, har han fostret en mytisk 
historie rundt seg selv som genial og disruptiv gründer 
som ser lenger enn de fleste. 

Men de færreste av oss er like fargerike som Stordalen 
og Musk. Og ifølge Rogne trenger man heller ikke være det.

– Ikke alle har evner og motivasjon til å ta en så 
sterk rolle, og det er heller ikke nødvendig. Det man 
imidlertid må ha, er et tydelig prosjekt, man må klare 
å kommunisere hva det er vi skal få til og hva vi bygger 
sammen, sier hun.

Rogne peker på at merkevarer er den emosjonelle 
komponenten til varen – eller det man bygger i virkelig-
heten – og det som gir tilleggsverdien. Merkevarebyg-
ging gjelder ikke bare for hoteller, men i økende grad 
også for ledere og medarbeidere som vil ha med seg folk 
i en og samme retning.  

– Når vi bygger oss selv som merkevarer handler det 
om at enkelte deler fremstår ekstra tydelig. Noen blir 
kjent for å være spesielt rause, andre innovative eller ri-
sikosøkende. Det er alltid noe som er mer fremtredende 
ved oss, og noen ganger er det gunstig og andre ganger 
mindre gunstig, sier Rogne. – Strategisk merkevarebyg-
ging handler om å signalisere de riktige tingene enten det 
er snakk om en person, et produkt eller en virksomhet. 

Må være sant
Man kommer ingen vei dersom historien man forsøke å 
formidle ikke er sann. Rogne peker på Jernia. Rett før jul 
gikk toppsjefen Espen Karlsen som selv har bakgrunn 
som kokk, ut og ba folk om å kjøpe færre stekepanner 
i egen butikk og heller bruke pengene på restaurant-
besøk. Stuntet ble en suksess i form av at Karlsen fikk 
mye oppmerksomhet. Jernias omsetning var i forkant 
av utspillet allerede 20 prosent over 2019-nivået. 
Rogne mener utspillet ble mottatt som troverdig fordi 
Karlsen er den han er og har den bakgrunnen han har. 

– Poenget er at man trenger ikke gjøre seg selv til kjen-
dis eller ha Stordalens energi for å bygge merkevare på 
en vellykket måte så lenge man er troverdig, sier hun. 

Er det derimot en for dårlig kobling mellom det man 
sier internt og det man kommuniserer utad og faktisk 
gjør, kan det være skadelig for organisasjonskulturen 
og merkevaren blir utydelig. 

– Hysteriske og spennende historier har ingen verdi 
hvis de ikke er sanne, sier hun. 

Historiene må også vise frem at det man driver med 
ikke er det samme som alle andre gjør.

– Det er mange som vil redde verden for tiden, og det 
er jo et prisverdig mål, men det får først verdi når man 
lykkes med å vise helt konkret hvordan man skal gjøre 
det, sier Rogne.

Gå strategisk frem
Det er tre trinn som er viktige i strategisk merkevare-

bygging. For det første må man gå metodisk frem. 
– Man bør tidlig sette seg ned og lage en merkevare-
plattform, sier Rogne. 

Den bør bestå av to ulike ting: Posisjonering – altså 
hvordan merkevaren skal fremstå tydelig i forhold til 
alternativene, og identitet, det som gir gjenklang hos de 
man skal være viktige for, enten det er kunder, ansatte 
eller opinionen.

– Man kan ikke bare finne det på, man må undersøke 
hvordan det egentlig ser ut fra kundenes ståsted, og så 
posisjonere merkevaren på en måte som gjør at folk ser 
deg og tenker på deg som et reelt alternativ, sier hun. – 
Man må også vise en identitet som folk responderer på, 
og det betyr troverdighet og en kultur som man kjenner 
seg hjemme i og vil identifiserer seg med.

Fem trinn til strategisk 
merkevarebygging

• Vær tydelig - både om hva man driver 
med, hvorfor det er bra og hvordan 
hver og en kan bidra

• Ha et klart definert prosjekt som viser 
hva alle er med å bygger sammen

• Budskapet må være sant. Hvis det 
som kommuniseres utad ikke stem-
mer med virkeligheten internt, blir det 
fort problemer.

• Budskapet må være noe som folk 
ønsker å slutte opp om. Det er kreven-
de å bygge en merkevare som folk ikke 
vil identifisere seg med uansett.

• Gå metodisk frem - først med en 
merkevareplattform som er klar på 
posisjonering og identitet.
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Dét sier psykolog og forsker Niclas Almén sier 
i et intervju på nettsidene til den svenske ar-

beidsmiljøavisen Arbetsliv. Han viser til at det er 
det langvarige stresset som er skadelig for helsa, 
og at én måte å bryte med stresset på, er å hente 
seg inn igjen ofte. Almén har skrevet boken «Åter-
hämtningsguiden. Må bra trots stress och press». 
Han understreker at det å hente seg inn igjen ikke 
må bety hvile. Det viktigste er å finne en måte å gjø-
re det på som passer for deg, for at du skal få krefte-
ne tilbake. I intervjuet gir han disse tipsene:

Gjør det motsatte
Å hente seg inn igjen må ikke bety hvile. For mye 
passitivitet kan føre til grubling og nedstemthet. 
Hvis du har en stillesittende jobb, trenger du kan-
skje å bevege deg. For den som har et veldig utad-
rettet arbeid, kan det være bra å meditere, høre på 
musikk etc.

Gjør det ofte
Ikke vent med å hente deg inn igjen til ferien, hel-
gen eller kvelden – gjør det  kontinuerlig. Vi får det 
bedre med flere mikro-avbrudd i løpet av en dag.

Bytt miljø
Å skifte miljø er bra for å hente seg inn igjen. Gå ut 
med barna og lek, eller ta en gåtur i ute i naturen.

Tren og utforsk
Hent deg inn igjen hver dag. Utforsk det som passer 
deg og vurder hva som fungerer.

Vi trenger flere «mikro-avbrudd» løpet 
av dagen, istedenf or å samle opp et stort 
behov for ny energi til helgene og i feriene.

  Foto: illustrasjon: buildupHent ny energi 
i flere og små doser

– Det er her symbolene til Stordalen blir 
så effektive grep. Kulturen og identiteten kan 
ikke endres over natten, det må fremelskes 
over tid, sier hun. 

Så klart må det også være en kultur som 
man ønsker å bygge videre på. Det finnes 
mange eksempler på at selgere får bonus selv 
om de selger noe organisasjonen ikke kan le-
vere og som dermed fører til dårlig kundetil-
fredshet. Men adferden blir opprettholdt av 
incentivstrukturen. Rogne peker på at ledere 
må belønne det som er gunstig for kulturen 
og merkevareidentiteten høyere enn det som 
gir kortsiktig gevinst.

Ikke bare visjon
Merkevarebygging har likheter med den 
gode gamle visjonen som ledere ynder å dra 
frem fra skapet. Det kan også til forveksling 
minne om kommunikasjonsstrategi. 
Rogne peker på noen sentrale nyanser.

– Merkevarestrategi må ikke forveksles 
med kommunikasjonsstrategi. Forskjellen 
ligger i at man må forstå hele kundereisen og 
få ut identiteten i alle kanaler fra produktut-
vikling til HR og finans og logistikk. Det er 
summen av alle disse tingene som får konse-
kvenser for merkevaren. Alle må ha det godt 
under huden, sier hun.

Selv om merkevarebygging ikke er det 
samme som en visjon for organisasjonen, 
hører de sammen. 

– Visjoner kan fort bli litt «konsulentakti-
ge» i språket og bli glemt, men de kan også gi 
gjenklang hvis man klarer å fortelle det som 
en historie. Vi anbefaler i aller høyeste grad 
å integrere merkevarebyggingen i visjonen. 
De lederne som på alle møter trekker frem 
misjon og visjon, og spør utrettelig om det 
som diskuteres er i tråd med verdigrunnla-
get, er de som får en merkevarestrategi som 
blir retningsgivende for organisasjonen og 
dermed også mer effektive avgjørelser. 

Rogne har et eksempel. Det finnes en his-
torie (sann eller ikke) om president JF Ken-
nedy som innførte målsetningen om å sette 
en mann på månen og få ham trygt tilbake 
på jorden innen tiåret var omme. Da han en 
dag besøkte NASA kom han i prat med en lo-
kal vaktmester som gikk og ryddet i korrido-
rene, og presidenten spurte hva han gjorde 
der. Svaret var at han jobbet for å sende en 
mann til månen.

– Da har man brukt merkevarestrategien 
som et godt lederverktøy, vil jeg si, sier Rogne.

Forts.

50

Reiseliv1 03· 2021



Motivasjon – i betydningen å 
ha vilje til å få jobben gjort, å 

begynne på en oppgave istedenfor 
å utsette og å investere nok innsats 
til å lykkes, forklarer 40 prosent av 
suksessen i teamprosjekter, hevder 
Ricard E. Clark og Bror Saxberg.

Clark er professor emeritus i 
psykologi og teknologi ved Uni-
versity of  Southern California, og 
konsulent. Bror Saxberg er visepre-
sident i Chan  Zuckerberg Initiative. 
Sammen har de på nettsidene til 
Harvard Business Review skrevet et 
innlegg om årsaker til at medarbei-
dere mister motivasjon.

Forsøk å forstå
Det er et poeng at ledere forstår 
hvorfor noen medarbeidere sliter 
med motivasjonen, påpeker de. 
Hvis lederen velger «feil strategi», 
for eksempel å be medarbeideren 

om å jobbe hardere, mens det egent-
lige problemet er at medarbeideren 
tror at han ikke vil klare oppgaven, 
kan motivasjonen falle ytterligere.

I innlegget sitt lister de blant an-
net opp tre årsaker til motivasjonen 
svikter:

Verdi-mismatch 
Oppgaven kolliderer med medar-
beiderens verdier. Rådet deres til le-
dere er, snakk med medarbeideren 
om hva han eller hun er opptatt av. 
Det kan være ulike type verdier, fra 
det som handler om interesser og 
identitet til hvor viktig oppgaven er 
for selskapet. Når du kjenner med-
arbeiderens verdier, er det lettere å 
koble dem til oppgaver. 

Føler ikke mestring 
Hvis medarbeideren tror at han el-
ler hun ikke har kapasitet til å klare 

oppgaven, går det utover motivasjo-
nen. En leder kan ta tak i dette ved å 
forsøke å bygge opp medarbeiderens 
selvtillit og kompetanse, og gi ekstra 
støtte underveis. En mulig, praktisk, 
tilnærming er å dele opp oppgaver i 
mer håndterbare biter. Forsøk også 
å finne ut om medarbeideren tror at 
oppgaven krever mer tid og energi 
enn det som faktisk er tilfelle. 

Sterke følelser står i veien
Negative, sterke følelser som sinne, 
frykt eller depresjon svekker moti-
vasjonen. Her mener Clark og Sax-
berg at lederens bør snakke med 
medarbeideren på tomannshånd, 
lytte aktivt og forsøk å forstå. Sam-
talen kan i seg selv gjøre at følelsene 
mykner litt. Neste steg er å forsøke å 
hjelpe. Hvis det ikke fungerer, vur-
der om det er behov for å koble inn 
andre  rådgivere/hjelpere.

3 grunner til at 
medarbeidere 
mister motivasjon

  Foto: fizkes

37 %
I 2019 var 37 prosent av alle ledere kvinner. I 2008 var dette tallet 32 
prosent. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I 2019 var kjønnsfor-
skjellene minst i Oslo, men 59 prosent mannlige ledere og 41 prosent 
kvinnelige ledere. Størst kjønnsforskjeller var det i Vestfold – med 67 
prosent menn og 33 prosent kvinner blant ledere. Tallene er hentet fra 
SSBs «Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene». Den generelle 
tendensen er at det har blitt mer likestilling mellom kvinner og menn 
i Norge siden indikatorene ble publisert første gang for 11 år siden. På 
nesten alle de 12 indikatorene for kjønnslikestilling som måles, har det 
vært en utvikling i retning av mer likestilling, men med ulik styrke.
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Mange ledere har en eller annen ut-
danning i økonomi og administrasjon. 
Fag kombinasjonen kan brukes til mye i 
yrkeslivet, og fagene er populære blant 
 studenter: En av ti studenter i Norge tar en 
bachelorgrad i økonomi og  administrasjon, 
ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Med en studentandel på 10 prosent var 
3-årige bachelorutdanninger i økonomi-
ske og  administrative fag det mest popu-
lære studiet i Norge i 2020. På andre- og 
tredjeplass finner vi bachelor utdanninger i 
samfunnsfag og juridiske fag og sykepleie, 
skriver SSB på sine hjemmesider.

S
ender du stadig vekk medarbeidere på kurs 
for å få faglig påfyll og oppdatere kompetan-
sen sin?  Opplever du av og til at de kommer 
nyinspirerte tilbake, men raskt sklir tilbake 
til gamle rutiner, så du ikke ser merkbare re-

sultater av kompetanse utviklingen?
Nå har forskere ved Michigan State  University un-

dersøkt hvordan ledere kan støtte med arbeiderne slik 
at de i større grad får tatt i bruk den kunnskapen de har 
tilegnet seg på kurs når de er tilbake i arbeidshverda-
gen, skriver Chef.se.

Fra kurs til arbeidshverdag
Forskningsprosjektet undersøkte fire store  svenske in-
ternasjonale selskaper, og snakket med 432 ledere og 
medarbeidere som hadde gjennomført til sammen 32 
utdanningsprogrammer.

Studien bekreftet tidligere forskning som viser at 
selv om kursdeltakernes motivasjon er viktig, så er støt-
te fra lederen enda viktigere når det gjelder om folk tar i 
bruk kunnskapene etter kurset.

– Lederstøtten er nøkkelen til at kunnskapen overfø-
res til praktisk handling, sier forskerne til Chef.se.

Forskerne undersøkte både om medarbeiderne opp-
levde at de hadde fått støtte fra lederen sin, hva slags støt-
te og om de hadde endret måten å jobbe på etter kurset.

Støtten fra lederen kunne være generelle råd, hjelp 
med den konkrete nye atferden eller mer  emosjonell 
støtte som oppmuntring og empati.

Det viste seg at alle disse tre måtene å støtte 
 medarbeiderne på hadde effekt på hvorvidt de ansatte 
tok i bruk de nye ferdighetene sine på jobb.

Tre måter ledere kan støtte de ansatte
Her er forskernes råd om hvordan du kan støtte medar-
beiderne i kompetanseutviklingen:

• Generell guiding: Ledere kan gi medarbeideren råd 
av mer generell natur om hvordan de kan få utbytte 
av det faglige påfyllet. Forklar hvilken verdi det har 
for organisasjonen at de får denne kompetansen, hva 
som forventes av dem når de har gjennomført kurset 
og del gjerne egne erfaringer med hvordan man kan 
få mye ut av det man får opplæring i.

• Direkte atferdsstøtte: Ledere kan også hjelpe til mer 
direkte. Hjelp medarbeideren å finne ut konkret hvor-
dan de kan ta i bruk den nye kunnskapen i jobben, gi 
dem tid og ressurser til å ta i bruk de nye ferdighetene 
i arbeidstiden og følg opp og gi tilbakemeldinger un-
derveis når medarbeideren prøver ut nye ting.

• Emosjonell støtte: Ledere kan vise støtte og opp-
muntre medarbeiderne underveis i opplæringen. Gi 
anerkjennelse for at medarbeideren videreutvikler 
kompetansen sin, lytt til utfordringer og erfaringer 
medarbeideren gjør seg og oppmuntre til å fortsette 
å bruke kunnskapen i jobben.

Lederstøtte 
avgjør utbytte 
av kurs
Her er tre råd for hvordan ledere kan 
bidra til at  virksomheten får mer ut av 
å sende medarbeidere på kurs.

  Foto: fizkes
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Grandiose, selvopptatte narsissister manipulerer og 
overkjører omgivelsene sine. Likevel blir de oftere 

sjefer og ledere enn andre– og spesielt i enkelte bran-
sjer, viser en ny studie som først ble omtalt av VG.

På slutten av fjoråret publiserte Charles O’Reilly en 
ny studie om narsissisme sammen med Jeffrey Pfeffer. 
Studien viser at personer med høyt nivå av narsissisme 
oftere inntar lederstillinger enn andre. I alt inkluderer 
studien 172 administrerende direktører i både private 
og familieeide selskaper.  Akademiker og forfatter Char-
les  O’Reilly forsker på  narsissisme og lederskap. Hans 
forskning bekrefter bildet av at mennesker med høye 
nivåer av  narsissisme ofte får ledende posisjoner i or-
ganisasjoner.

Finansfolk og politikere
Foruten ledelse, er det også flere andre yrkes grupper 
som bærer høyere preg av narsissistiske personlighets-
trekk enn andre. Espen Skorstad, spesialist i arbeid- og 
organisasjonspsykologi, sier – men henvisning til en 
studie gjort av Filip De Fruyt – til VG at man finner høy-

est representasjon av  narsissisme blant reality-deltake-
re, komikere, programledere, skuespillere, musikere, 
finansfolk, politikere og idrettsutøvere.

– Et av flere problem er at de ikke tar tilbakemeldin-
ger, og de lærer heller ikke av egne feil. På det j obbre-
laterte plan er de ofte gode «oppover i systemet», mens 
det kan se ut som en slagmark under dem, sier Skorstad 
i intervjuet.

Slike personer tar ofte dårlige beslutninger, er ured-
de, risikoaverse og vil gjøre mye for å oppnå en eller 
annen form for belønning. De gjør gode investeringer 
i medgangstider, men  feilvurderinger i nedgangstider. 
Narsissistiske personer er også oftere involvert i hvits-
nippkriminalitet, på  samme måte som antisosiale.

Unngå personlig forhold
Petri Kajonius, forsker i psykologi ved Lunds  universitet, 
er også blitt  intervjuet av VG. Han mener at det kan 
være lite formålstjenelig for ansatte å  forsøke å endre en 
narsissistisk sjef eller kolllega. Han oppfordrer i stedet 
til å tenke over følgende: Du kan forvente et tilbakeslag 
hvis du prøver å bytte kollega eller leder. Forsøk i stedet 
å finne strategier for å unngå et personlig forhold. Hvis 
målet er å bytte sjef, er det bedre å slutte, mener forske-
ren. Hvis målet er å bytte kollega, er det bedre å bytte 
avdeling.

– Lærer ikke av egne feil
Narsissister er svært opptatt av å skille seg 
ut fra folk flest, og det er også viktig for dem 
å være smartest i rommet.

  Foto: O
rbon A

lija
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Hvordan har dere taklet nedstengningene og andre 
problemer som følge av pandemien?
– Det siste året har selvfølgelig vært krevende for oss, 
som for alle andre, spesielt på grunn av at det har vært litt 
skiftende kommunikasjon fra myndighetene, i enkelte 
situasjoner. Når det er sagt har vi klart oss bra. En stor del 
av vår omsetning er i sommermånedene og siden som-
meren i fjor var så positiv som den var, ga det oss en god 
boost. Samtidig er det viktig å benytte en krise til å forbe-
rede seg på fremtiden, det tror jeg vi har vært flinke til. Vi 
har brukt tiden til å snu hver stein internt i virksomheten 
og har foretatt en opprydding på kostnadssiden. Vi har 
gjort et grundig arbeid der, det vil være positivt når ting 
snur, for da får vi en litt annen kostnadsbase.

Vi har også arbeidet med en konseptualiseringspro-
sess, som vi tror skal bidra til at hotellene våre blir enda 
tydligere i sin kommunikasjon av hvem de skal være.

Vi har prøvd å holde åpent der det har vært mulig og 

i den grad det har vært forespørsler, har vi forsøkt å løse 
disse. Men mange steder har holdt lukket, fordi det ikke 
har vært gjester. Derfor har vi hatt en del permitteringer 
på enkelte av våre steder. Likevel har vi greid å holde 
virksomheten gående med en viss minimumsomset-
ning og har også holdt på ansatte for å utføre vedlike-
holdsoppgaver.

Classic Norway er på relativt få år bygget opp til 20 
overnattingsbedrifter. Kommer det flere med det første?
– Det kommer noen nyheter der om ikke så altfor lenge, 
så det gleder vi oss til å fortelle om når alt er klart. Utover 
det ser vi muligheter for ytterligere ekspansjon i løpet av 
årene, da kan det være snakk om både oppkjøp og an-
dre samarbeidsformer. En av de store fordelene vi har 
hatt var god likviditet i forkant av krisen, noe som hjalp 
oss godt i starten, før kompensasjonsordningene kom på 
plass. I tillegg fikk vi bygget oss opp igjen sist sommer.

– Vi ønsker å drive hoteller som 
har tilknytning til natur, kultur, 
eller har en spesiell historie
Classic Norway har etterhvert bygget opp en interessant portefølje 
av unike hoteller og andre overnattingssteder, i første rekke på Nord-
vestlandet og i Lofoten. Nå ønsker de å ekspandere lengre syd på 
Vestlandet, på Østlandet og i Trøndelag, forteller selskapets admi-
nistrerende direktør, Stephen Meinich-Bache.

AV: HANS KRISTIANSEN

– Myndighetene må hjelpe oss med 
forutsigbarhet, vi må vite hva vi har 
å forholde oss til. Det er viktig at den 
lave moms-satsen opprettholdes, sier 
Stephen Meinich-Bache, adm. dir. i 
Classic Norway.  

BRANSJEPORTRETT
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Classic Norway Hotels
Classic Norway eies i dag med 
86 % av familieselskapene Berg 
Invest og Canica, med lik aksje-
fordeling, de resterende aksjene 
eies av noen mindre investorer.

Ideén om en hotellkjede bestå-
ende av særegne hoteller på 
Nordvestlandet, formet seg i pe-
rioden 1999/2000. Etter endel 
planlegging og strategiarbeid, 
ble selskapet Classic Norway 
AS formelt etablert i 2003, med 
base i Molde. 

I dag består kjeden av totalt 20 
hoteller, rorbuanlegg og utbyg-
gingsprosjekter i Lofoten, på 
Vestlandet, Øst- og Sørlandet.

Reine Rorbuer, et av Classic Norways 
fire rorbuanlegg i Lofoten.  

Classic Norway Hotels tyngdepunkt har ligget på Nord-
vestlandet, men vi har nå medlemsbedrifter med god 
spredning. Det vi ønsker mest nå er hoteller i østlandsom-
rådet og lengre syd på Vestlandet, rundt Stavanger og Ber-
gen. Vi ønsker også å komme inn i Trondheimsområdet.

Av de 20 stedene i kjeden eier vi, helt eller delvis, alle 
unntatt Ramme Hotel, der vi har leieavtale og Sagafjord 
Hotel i Hjørundfjorden. I fremtiden vil vi nok vokse både 
på franchise, leie og på kjøp av eiendom. Vi er åpne for 
forskjellige typer samarbeidsformer. Det trenger heller 
ikke være fullstendig oppkjøp, vi kan komme inn på eier-
siden og bidra til finansiering og utvikling, for eksempel 
har vi 50% av aksjene i Grand Hotel Åndalsnes.

Vi ønsker å drive hoteller som enten har tilknytning 
til natur, kultur, eller har en spesiell historie. I disse ka-
tegoriene er det mange hoteller som fremstår som inter-
essante for oss. Størrelsen mellom 50 og 150 rom passer 
bra, vi er ikke ute etter de store hotellmaskinene. Det vik-
tige er at hotellene har en attraktivitet stort sett hele året.

Hvilke markeder er de viktigste for dere, 
under normale forhold?
– Individuelle gjester er en naturlig gjestegruppe for 
oss, men vi har også steder som er godt rigget for min-
dre grupper. De fleste stedene har møtefasiliteter, så 
det er et marked vi tar en bit av, under normale om-
stendigheter, men kurs og konferanser er ikke et større 
satsingsområde for kjeden totalt sett. 

Dere har nylig startet et trainee– og mentorprogram, 
hva er bakgrunnen og hvordan virker det?
– De første traineene kom nylig, det har tatt litt ekstra 
tid på grunn av situasjonen vi er i. Ideen er at vi skal 
være med å utvikle kompetente ledere i reiselivsbran-
sjen. Det er viktig at vi som virksomhet tar inn nyutdan-
nede og gir dem praktisk erfaring. Selvfølgelig håper 
vi at en del av disse traineene blir værende hos oss og 
blir fremtidige mellomledere og ledere. Men vi er også 
stolte hvis vi kan være med å utvikle fremtidige ledere i 
bransjen generelt. Det er viktig å ta et samfunnsansvar 
og være med å gi unge mennesker muligheter. Mange 
søkere har både bachelor– og mastergrader, men sliter 
med å få relevant erfaring. Vi vil ta inn nye traineer al-
lerede i august. Det er spesielt viktig å holde på dyktige 
folk nå, slik at de ikke forsvinner til andre bransjer.

For å bedre lønnsomhet for overnattingsbedriftene er det 
vel viktigere enn noen gang at så mange bookinger som 
mulig går direkte til bedriftene, utenom OTA’ene?
– Det er viktig å fortelle forbrukerne, gjestene våre, at 
når de velger å bestille hos en OTA, går 15-20% og av 
og til enda mer, ut av landet til skatteparadiser. Hvis vi 
greier å synliggjøre det, tror jeg mange vil booke direkte. 
Det er ingen tvil om at OTA’ene stjeler viktige marginer. 
Prisen for å bo på hotell i Norge har omtrent stått stille 
i de siste 20 årene. Det var et par tjenester som hotel-
lene tjente relativt mye penger på for 20-25 år siden, 

55

Reiseliv1 03· 2021



nemlig betalings-TV og telefon. De to postene, som 
sto for rundt 20% av inntekten, er forsvunnet. Så kom 
Wi-Fi, som bransjen heller ikke greide å bruke som en 
inntektsmulighet, men som er blitt inkludert, uten at 
romprisene er øket. I tillegg har man så begynt å selge 
rommene via tredjepartsaktører til 15-20% provisjon, 
da er marginene redusert ganske kraftig de siste 20 årene.

Dere skal gjenta «Reisebransjeløftet» fra 
i fjor sommer, var det en suksess?
– I fjor sommer inviterte vi reiselivsansatte til å bo på våre 
hoteller og rorbuanlegg til en sterkt redusert pris, fordi vi 
ønsket at folk som jobber i reiselivet selv skulle få ta del i 
de gode reiseopplevelsene og øyeblikkene. Det ble en stor 
suksess, med flere hundre gjester på besøk. Vi hadde i 
utgangspunktet tenkt at «Reisebransjeløftet» skulle være 
noe vi inviterte til kun den helt uvanlige sommeren i fjor, 
men vi har ombestemt oss. Etter en hektisk og god reise-
livssommer i fjor, ble det utover høsten og vinteren stille 
og vanskelig for mange reiselivsbedrifter og -ansatte.

Reiselivsmedarbeidere rundt om i landet inviteres 
derfor også i år til å bo ved våre håndplukkede hoteller 
og rorbuanlegg, til priser som vanligvis er forbeholdt 
våre egne ansatte.

Hva bør myndighetene gjøre for å få landet 
og reiselivsbransjen på bena igjen?
– Myndighetene må hjelpe oss med forutsigbarhet, vi må 
vite hva vi har å forholde oss til. Det er viktig at den lave 
moms-satsen opprettholdes. Lønnstilskuddsordningen 
må forlenges utover høsten og vinteren. Få eller ingen 
vil ha behov for denne ordningen i juni og juli, men det 
kan bli vanskelig for veldig mange utover høsten. Så må 
de også komme med tilskudd som er målrettet inn mot 
kompetanseheving i næringen. Kompetanse er et nøk-
kelord for at næringen skal komme kraftfullt tilbake. Det 
må også fokuseres på markedsføring av Norge som desti-
nasjon. Vi vet at naboland som Danmark og Island står 

klare til å legge store beløp inn for å markedsføre sine 
land som reisedestinasjoner, så snart verden åpnes opp 
igjen. Der må Norge også være på hugget.

Hvordan ser du på utsiktene for sommer-
sesongen og tiden fremover?
– For oss ser sommeren veldig bra ut. Forhåndsbookin-
gene er svært høye, både i juni og juli ligger vi allerede 
50% foran innbookingen i de samme månedene i fjor. 
Juni i fjor var bra, men det gjaldt spesielt siste halvdel, så 
det er rom for forbedring der. Juli kommer til å bli svært 
bra. Og nå legger jeg kun norsk trafikk til grunn. Åpnes 
det opp, slik at det kommer litt utenlandsk trafikk nær-
mere høsten, blir det selvfølgelig enda bedre. Andelen 
utenlandske gjester hos oss ligger normalt i underkant 
av 30 prosent, det er nok litt lavere enn hos mange andre.

Jeg ser positivt på fremtiden. Den tiden vi har vært 
igjennom nå har vært et tilbakeslag på mange måter, 
men jeg tror vi har gjort et grundig arbeid for å posisjo-
nere oss i det norske markedet. Vi har også brukt en god 
del midler på å oppgradere produktene våre, det vet vi 
kommer til å gi god effekt og bedre opplevelser for gjes-
tene. Så snart vi får lagt det meste av denne pandemien 
bak oss, har jeg veldig stor tro på både hotellene våre og 
Norges fremtid som destinasjon. 

Tradisjonsrike Gloppen Hotell i Sandane 
kom inn i Classic Norway i 2018.  

Classic Norways portefølje

Lofoten
Reine Rorbuer
Henningsvær Bryggehotell
Larsenbrygga (utbyggingspro-
sjekt)
Nyvågar Rorbuhotell

Nordvestlandet
Angvik Gamle Handelssted
Finnøy Havstuer

Flatflesa Fyr
Grand Hotel
Hotell Molde Fjordstuer
Hotell Utsikten Geiranger
Hustadvika Gjestegård
Håholmen Havstuer
Korsholmen
Ona Havstuer
Valldal Fjordhotell

Vestlandet
Gloppen Hotell
Sagafjord Hotel 

Østlandet
Ramme Fjordhotell
Hotell Refsnes Gods

Sørlandet
Strand Hotel Fevik
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VIRKES SPALTE
AV ASTRID BERGMÅL, 
LEDER VIRKE REISELIV

Nå som samfunnet planlegger for gjen-
åpning, kan det være lett for politiker-
ne å glemme at situasjonen for en rek-

ke reiselivsbedrifter er tøffere enn noen gang. 
Likviditeten er svak, krisekassa begynner å bli 
skrapa. Det er lite å gå på. Om kort tid venter 
regningen for utsatte skatter og avgifter, med 
skyhøye renter. Samtidig vet vi at mye tyder på 
at sommersesongen også i år blir kort for reise-
livsbransjen, at det vil ta tid å få internasjonalt 
reiseliv og forretningsreiser opp og stå igjen. 
Derfor trengs det fortsatt støtte i tiden frem-
over. Gjenåpningen er ikke kommet langt nok 
til å avslutte støtteordningene. 

Tvert imot ser vi at det er behov for nye ord-
ninger for de som har vært særlig hardt ram-
met. Incomingbransjen er et slikt eksempel, 
men det gjelder også flere aktører. Mange av de 
som er avhengige av utenlandske turister har 
hatt et betydelig fall i omsetning. Et omset-
ningsfall på over 90 pst over tid er ikke uvanlig. 
Nå tar Virke til orde for en egen støtteordning 
for disse bedriftene, som dekker tap og mer-
kostnader som følge av restriksjonene. 

Gjenåpning og gjenreising av reiselivet vil 
være det viktigste å ha søkelys på fremover. I 
den sammenheng vil lønnsstøtteordningen 

spille en viktig rolle. Ordningen bidrar til at 
flere ansatte kan komme raskere tilbake fra 
permittering. Ordningen er forbedret siden i 
fjor, beløpet er økt til 25.000 per ansatt i må-
neden og en rekke snubletråder er fjernet. 
Men varigheten er for kort også her. Ved å 
avslutte den allerede 30. juni som planlagt, 
blir ordningen umulig å benytte for en rekke 
virksomheter.   Virke jobber nå for å forlenge 
ordningen til september. I en gjenåpningsfase 
vil reiselivet også kunne nyte godt av redusert 
reiselivsmoms. Derfor jobber vi også for at den 
reduserte momsen må holdes lav lengre - i det 
minste ut året. 

I den tiden vi nå står i er det viktig at poli-
tikerne ikke ber oss velge mellom krisestøtte 
eller gjenåpningstiltak. Krisestøtten må finnes 
så lenge muligheten til å drive aktivitet er bor-
te eller sterkt redusert. Gjenåpning må skje så 
fort det er mulig på en trygg og god måte. Det 
må gis forutsigbarhet og støtte som bidrar til 
aktivitet. Jeg ser frem til den dagen det ikke er 
behov for å be om støtteordninger til en reise-
livsnæring som helst ønsker å klare seg selv. Til 
den dagen vi igjen kan reise, både i eget land 
og på tvers av grensene. Forhåpentligvis er vi 
der snart. 

Den siste tiden har flere tatt til orde for å avslutte støtteordningene til 
næringslivet. Men krisen er ikke over, og det bør ikke støtteordningene 
være heller. Virke mener kompensasjonsordningen og lønnsstøtte-
ordningen bør forlenges. I tillegg ber vi om en ny støtteordning for 
de som er aller hardest rammet.

Krisen er ikke 
over – det kan ikke 
støtteordningene 
være heller

57

Reiseliv1 03· 2021



Sted Hotell Kapasitet Anslag investering Planlagt åpning
Alta Arctic Wilderness Lodge 24 suiter 100 mill. Q3 2021

Magic Kløverhuset 70r Q1 2022
Bodø Quality Hotel Ramsalt/Hundholmen Byutvikling 250r 430 mill. 15.mai 2021

Comfort Hotel Bodø, Corponor AS/Adolfsen Group 160r 20.juni 2021
Rønvikfjellet, Buchardt 260r 500 mill. TBA
Smarthotell 200r TBA
EPP prosjekt 240r TBA
Bohus Bodø AS Storgata TBA

Dombås Frichs Hotell/Thon Hotels 88r 60 mill. TBA
Fauske Tower Hotel 240r 500-700 mill. TBA
Gardermoen Radisson Red/Park Inn 290r 2022
Harstad Quality Hotel Harstad, Kaarbøkvarteret 180r 1.juni 2022
Hole Elstangen, Sundvolden Hotel TBA
Jessheim Hotel Oslo Airport City 410r 800 mill. Q3 2022
Kongsberg Comfort Hotel 1624, Sølvparken 150r 2022
Kristiansand Kjevik (God Driv) 50 leil.hotell 50 mill. TBA
Kvitsøy Base Property/Alfred Ydstebø 125 - 150r TBA
Levanger Levanger Fjordhotell 200r 300 mill. TBA
Lysefjorden Kjerag Panoramic Hotel 40r 60 mill. TBA
Lørenskog Thon Hotel/Snøporten 300r 2023
Melsomvik Oslofjord Convention Center 1600r 3 mrd. 2017 -2022
Meløy Svart Hotel, MIRIS Eiendom/Snøhetta/Powerhouse 2021
Mo i Rana HHO Holding 150r TBA
Moskenes Lofoten Opera Hotel 45 - 65r 400 mill. TBA
Moss Verket, Höegh Eiendom TBA
Nordre Follo The Well Resort, Canica 104r 1.juni 2021 
Oslo Comfort Hotel Karl Johan +79r (utvidelse) 1.juni 2021

Comfort Hotel Xpress Central Station +33r (utvidelse) Q2 2021
HasleLinje, Nordic Choice/AF/Höegh Eiendom 208r 31.aug. 2021
Comfort Hotel Xpress Youngstorget +69r (utvidelse) Q3 2021
Radisson Red Økern,  
Oslo Pensjonsforsikring/ Norlandia Hotel Group

224r 2022

Comfort Hotel Grand Central 200r 2021
Oslo Lysverker, Solli Plass
Nordic Hotels & Resorts/Aspelin Ramm 252r 2 mrd. Primo 2022
Radisson Blu Hotel Oslo Plaza +335r (utvidelse) TBA
Landbrukskvartalet (Aspelin Ramm) TBA

Skjetten Quality Hotel Olavsgaard +130r (utvidelse)
Sortland Den blå diamant, Johnsen Eiendom 150r +300 mill TBA
Stavanger Bjergsted, Base Property/Stordalen 250r 500 mill. TBA

Moxy TBA
Smarthotel Stavanger City, Holmen 151r 50 mill. TBA
Forum Pluss/Sjur Lærdal 140r 160 mill. TBA

Stjørdal Sure Hotel by Best Western Trondheim Airport,  
CIC Hospitality/BW Hospitality Group

126r mai 2021

Quality Airport Hotel Værnes +76r (utvidelse) 1.sept. 2021
Svalbard Sandmo & Svenkerud 150r TBA
Svartisen Svartisen Glacier Resort, Miris 1 mrd. TBA
Svolvær Thon Hotel Svolvær 250r 400 mill. 2.juli

Eiendomsspar 250r 1,1 mrd. TBA
Troms The Crystal Hotel 86r TBA
Tromsø Moxy, Daimyo/Core Hospitality +200r Ultimo 2021

Buchard 500 mill – 1 mrd.
AC by Marriott/Vervet 300r Q3 2024
Eiendomsspar/Mack, Mack Øst TBA
Storgata 25, Pellerin 211r TBA
Prostneset Hotell, Stordalen/Hoff/Profio 500 mill TBA

Trondheim Scandic Nyhavna/Bane NOR Eiendom,  
Utstillingsplassen Eiendom

425r Q3 2022

Quality Hotel Panorama (utbygging)
Ullensaker Lily Country Club (Miklagard) 304r (fase1) 31. mai 2021

Hotellplaner
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Mai  
19. Innkjøpsdagen 2021, NHO Reiseliv, Clarion 

Hotel Energy, Stavanger, www.nhoreiseliv.no
20. Årskonferansen 2021, NHO Reiseliv, Clarion 

Hotel Energy, Stavanger, www.nhoreiseliv.no 
19. – 23. FITUR 2021, Madrid, www.fitur.com
31. Mat og Marked 2021, konferanse for mat-og 

serveringsbransjen, Oslo (og digitalt) 
https://matindustrien.no/mat-marked-pamelding

Juni  
1. – 2. Bocuse d’Or 2021, Lyon
 www.bocusedor.com

August  
16. – 19.  BIOTOUR og NMBU den internasjonale 

konferansen for besøksforvaltning i rekrea-
sjons- og verneområder; 10th International 
Conference on Monitoring and Management 
of Visitors in Recreational and Protected 
Areas (MMV), Lillehammer

September  
8. – 10. Seatrade Europe, Hamburg
21. Norwegian Digital Travel Conference 

www.digitravel.no

Oktober  
6. – 7. Østlandske Storhusholdning 2021, Vikingskipet, 

Hamar, www.storhushold.no
19. Årets Kokk 2021, Stiftelsen Norsk Gastronomi, 

Vulkan Arena, Oslo
19. Camping- og Reiselivskonferansen, Alta
20. – 21. Bransjedag for campingnæringen med utstiller-

messe og fagdag for campingnettverket, Alta.
 TBA Nasjonal konferanse om cruiseturisme i Norge, 

Bergen, www.vestlandsraadet.no 

2022
Februar  
14. – 16. Wine Paris & Vinexpo Paris, Paris Expo Porte 

de Versailles, www.wineparis-winexpo.com
April  
25. – 28. Norwegian Travel Workshop (NTW) 2022, 

Kristiansand, www.visitnorway.com

Reiselivskalenderen er basert på innsendt info. 
Arrangører kan benytte vår e-postadresse: 
hans@medierogledelse.no

22.04 Gamlebyen Pizza AS, Oslo

21.04 Charlies Kebab Akhtar AS, Kløfta

20.04 Malin & Hallen AS, Rolvsøy

19.04 Phuongnam Natchakan, Skien

16.04 Brudal & Freberg AS, Horten

16.04 Land og Hav AS, Bergen

16.04 Guristova Strømmen AS, Strømmen

15.04 Sunn og Nam AS, Ålesund

13.04  King Fried Chicken AS, Bremnes

13.04 Rio og Frisk AS, Porsgrunn

13.04 Mrs Fish AS, Oslo

12.04 Nye Ahlen Skarnes AS, Skarnes

12.04 Serveringsdrift AS, Arendal

09.04 The Finest Cut AS, Oslo

08.04 Ciao Bella Pizza & Grill AS, Trondheim

08.04 Vertshuset Frosta AS, Frosta

08.04 Mat Glede AS, Elverum

07.04 Grill og Pizza AS, Ski

06.04 Adi Gruppen AS, Sagvåg

06.04 Lara AS, Sandnes

31.03 Holgerlyst Kafe AS, Oslo

30.03 Super Pizza Avd Sarpsborg AS, Sarpsborg

29.03 Moss Bardrift AS, Moss

29.03 Sajjads Grill og Kebab AS, Løken

29.03 Kaktus Mat & Vinhus AS, Oslo
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Kristiansand vertskapsby 
for NTW 2022
25. – 28. april neste år skal Kristiansand ønske hundrevis av uten-
landske turoperatører velkommen, som arrangør av Norwegian 
Travel Workshop 2022. Sørlandets hovedstad gleder seg til å vise 
frem en region i utvikling og en by med ambisjoner.

Norwegian Travel Workshop (NTW) er reiselivets viktigste møte-
plass, og arrangeres årlig av Innovasjon Norge, i samarbeid med det 
lokale destinasjonsselskapet.

– Vi gratulerer Kristiansand som vertskap for Norwegian Travel 
Workshop 2022. Nå gleder vi oss til å møtes på Sørlandet i april 
neste år, for å vise frem denne flotte byen og regionen til turope-
ratører fra hele verden. Vi tipper de vil bli skikkelig sjarmert og 
imponert over det Kristiansand har å by på av både omgivelser og 
opplevelser, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon 
Norge, og viser til at Kristiansand er i ferd med å markere seg som en 
kunst- og kulturby.

Satsingen på kunst- og kultur er en bevisst satsing fra det lokale 
destinasjonsselskapet og næringsklyngen for reiseliv-, kultur- og 
opplevelser på Sørlandet, USUS A/S.

– Kristiansand er en viktig kunst- og kulturby. Våre kunst- og 
kulturinstitusjoner har gitt byen og landsdelen et kulturelt løft med 
Kilden, som er landets nest største scenehus og Kunstsilo, som 
åpner i 2022. Attraktive festivaler og en satsing på reiselivet, gjør at 
vi er en attraktiv opplevelsesby for både innbyggere og besøkende, 
forteller Synnøve Elisabeth Aabrekk, daglig leder i USUS A/S.

Scandic sørger 
for mat til digitale 
møtedeltagere

Som første hotellkjede i Norge, 
sikrer Scandic nå at digitale mø-
tedeltagere kan få levert frokost 
eller lunsj der de befinner seg.

Morgenlevering leverer i dag til 
store deler av Østlandet, Bergen, 
Trondheim og Stavanger, og 
bruker distribusjonsnettverket 
Helt Hjem, som når over 90 pro-
sent av landets husstander. Ved 
å tilby digitale møtedeltagere 
muligheten til å få alt fra ferske 
rundstykker og kanelboller, til 
ferskpresset appelsinjuice levert 
hjem, ønsker Scandic å løfte den 
gode møteopplevelsen og styrke 
selskapets satsing på hybride 
møteløsninger.

- Dette er noe vi har gledet oss 
veldig til å lansere. Samarbeidet 
med Morgenlevering vil løfte 
hybridmøteproduktet vårt yt-
terligere, og vil bidra til å befeste 
vår posisjon som ledende på 
kurs- og konferansemarkedet, 
sier direktør for salg og distribu-
sjon i Scandic Hotels Norge, Gry 
Eriksen.
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Gratis 
uteserveringleie og 
skjenkebevilling i Oslo

Byrådet i Oslo vil gi gratis 
skjenkebevilling og leie 
av gateplass til handel og 
servering, samt arrange-
menter, ut året.

– Serverings- og ute-
livsbransjen og han-
delsstanden er fortsatt 
i en enormt krevende 
situasjon. Fjerning av 
bevillingsgebyret er et 
treffsikkert tiltak som gir 
en økonomisk lettelse for 
alle med skjenkebevilling, 
sier Victoria Marie Even-
sen (Ap) næringsbyråd i 
Oslo.

Byrådet fjernet gebyret 
i sin helhet for 2020. Ved 
også å kutte omsetnings-
avgiften for 2021, gir det-
te en samlet lettelse på 
rundt 40 millioner kroner, 
heter det i en pressemel-
ding fra kommunen.

Fjord Line dobler kapasiteten 
Kristiansand - Hirtshals
Fjord Lines nybygde stolthet tar nå over etter 
HSC Fjord Cat. Katamaranen tar 1200 pas-
sasjerer, har tre serveringssteder og et lavere 
CO2 utslipp enn tradisjonelle ferger.

Fjord FSTR skal gå på strekningen mellom 

Hurtigruten selger hoteller på Svalbard
Store Norske kjøper Hurtigruten 
Groups bygninger på Svalbard. 
Samtidig inngår de to selskapene en 
30 år lang samarbeidsavtale om ut-
vikling av reiselivet på Svalbard.

Gjennom datterselskapet Hur-
tigruten Svalbard er Hurtigru-
ten-konsernet Svalbards største 
reiselivsaktør og en av de største ar-
beidsgiverne på øygruppen. Slik blir 
det også fremover. 

Bygningsporteføljen som selges 
er på rundt 40.000 kvadratmeter, og 
inkluderer tre hoteller med 290 rom, 
som alle er blitt betydelig oppgradert 
de siste årene. Transaksjonsverdien 
er på omtrent 690 millioner norske 
kroner, der 105 millioner forutsetter 
at Hurtigruten når sine vekst og om-

setningsmål på hotelldriften.
– Ettersom vi overlater bygnings-

massen til en profesjonell eien-
domsaktør, kan vi nå fokusere på 
det vi er aller best på: Nemlig ska-
pe unike opplevelser, og ikke minst 
helårsaktivitet og flere helårs ar-
beidsplasser på Svalbard. Vi har et 
langt og godt samarbeid med Store 
Norske, og vi ser frem til å sammen 
utvikle Svalbard som turistdestina-
sjon, sier destinasjonsdirektør Per 
Brochmann i Hurtigruten Svalbard.

Hurtigruten Svalbard skal fort-
satt drive Polarhotellet og resten av 
hotellene, restaurantene og butikke-
ne i Longyearbyen.

Shutterbird Production - Hurtig-
ruten Svalbard

Kristiansand og Hirtshals og dobler dermed 
kapasiteten på den raskeste sjøveien mellom 
Norge og Danmark. Den nye katamaranen vil 
bruke drøye 2 timer på overfarten.

– Fjord FSTR tar dobbelt så mange passasjerer 
som Fjord Cat og er utstyrt med to bildekk som 
rommer totalt 404 biler. Den er også utrustet 
med ladestasjoner og vi er dermed det første 
norske passasjer-rederiet som tilbyr dette. 
Ombord kan passasjerene velge mellom tre 
forskjellige serveringssteder, eget barneområde 
og en større taxfree-butikk, sier Brian Thorsted 
Hansen, konsernsjef i Fjord Line.
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V
iralSafe er det mest effektive midlertidi-
ge beskyttende belegget i markedet mot 
den nyeste formen for coronavirus (sars-
CoV-2), RSV, H1N1 osv. ViralSafe elimine-
rer virus og bakterier innen få sekunder. 

ViralSafe-produktfamilien består av forskjellige løs-
ninger, de kan installeres på alle kontaktflater både 
innendørs og utendørs. Produktutvalget er bredt, og 
det finnes et passende midlertidig beskyttende belegg 
for nesten ethvert installasjonssted, og det er enkelt å 
montere. For eksempel steder som utsettes for mye be-
røring; heisknapper, rekkverk, dørhåndtak, lysbrytere, 
dørlåser, kraner, toalettknapper, armlener, etc.

Hygiene før og etter corona
– Dette er en finsk patentert produkt og ganske nytt i 
Norge. Nå rulles produktet ut på det norske markedet 
gjennom facility services selskaper, som allerede leve-
rer tjenester til kundene, eller direkte levering for de 
som ønsker å montere selv. 

Tilbakemeldinger er entydige på at det vil bli en tid 
før og etter corona når det kommer til hygiene. Vi me-
ner kravene fra gjestene vil øke og at antibakterielle 
overflater som fungerer på sekunder, vil være et av flere 
produkter for fremtiden for å oppnå optimale resulta-

ter, sier Kenneth Ervik, daglig leder i BioZone Norge AS, 
som representerer Clean Touch Medical i Norge.

– Funksjonene til mikrober er i stadig endring, noe 
som krever at vi reagerer raskt og investerer betydelig 
i forskning. Våre produkter eliminerer effektivt sars-
CoV-2 (covid-19) viruset og alle de vanligste bakteriene. 

Vårt mål er å lage et utvalg av brukervennlige pro-
dukter som sikrer bedre hygiene på kontaktflatene. 
Det midlertidige beskyttende belegget Clean Touch 
Medical har laget og utviklet, reduserer behovet for 
rengjøring, ettersom belegget automatisk eliminerer 
bakterier og virus. Når de antibakterielle overflatene 
skal vaskes for å fjerne smuss, brukes bare en mild såpe 
og vann. 

Folk trenger ikke å desinfisere hendene for å være 
trygge mot mikrober på kontaktflatene, ettersom vårt 
midlertidige belegg fungerer automatisk som obligato-
risk beskyttelse, opplyser ViralSafe-produsenten, Cle-
an Touch Medical.

– Målet er å eliminere virus og bakterier fra kontakt-
flater og dermed bryte infeksjonskjedene så tidlig som 
mulig. Vi ønsker å tilby, ikke bare effektive produkter, 
men også hurtigvirkende produkter. Timer eller minut-
ter er ikke nok, virus og bakterier må elimineres i løpet 
av sekunder, sier Kenneth Ervik, daglig leder i BioZone 
Norge AS.

Eliminerer virus og 
bakterier på sekunder
European Center for Disease Prevention and Control (EDCD) anslår at flere 
millioner mennesker blir syke av berøring av kontaktflater hvert år, bare innen 
forskjellige helsetjenester, for eksempel sykehus. Hoteller og serveringsbransjen 
er også i høy grad utsatt for smittefare gjennom kontaktflater. Kontaktflatene 
er kjent for å være blant de mest utfordrende stedene å holde rene, ettersom 
påfølgende kontakter kan oppstå etter noen sekunder.

ViralSafe på rekkverk på Hilton Helsinki.  ViralSafe kan installeres på alle kontaktflater 
både innendørs og utendørs.  62
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Renate Lindmark
er ansatt som leder, Salg og 
Marked i Stiftelsen Miljøfyrtårn. 
Hun kommer fra stillingen som 
salgsdirektør i Fursetgruppen og 
har kommersiell ledererfaring fra 
blant annet First Hotels.

Renate er trygg på at hun kan 
benytte sin erfaring fra hotell- og 
restaurantbransjen til å bistå 
reiselivsnæringen med sitt miljø-
arbeid.

– Alle trender og erfaringer viser 
at gjester og kunder er opptatt av 
bærekraft, og at produktene de 
ønsker å benytte seg av er miljø-
sertifiserte, sier Renate Lindmark.

  Foto: N
ora Tollnes Lydersen

Helge Bonden
SNØ Oslo AS ansetter Helge Bonden 
som ny destinasjonssjef og daglig le-
der. Bonden vil fra høsten overta an-
svaret for den videre utviklingen og 
driften av SNØ som helårsarena 
for snøopplevelser, og som 
helhetlig destinasjon med 
et flertall av aktivitets-
konsepter i Lørenskog. 
Helge Bonden har lang 
erfaring fra destinasjons-
utvikling og kommer fra 

stillingen som destinasjonssjef i Ski-
star Trysil, hvor han har vært i 16 år. 
Han er utdannet siviløkonom og har 
hatt en sentral lederrolle for Norges 

største skisenter og resort.
SNØ åpnet sine dører 15. 

januar 2020 og er verdens 
eneste helårsarena som 
forener langrenn, al-
pint, snowboard, free-
ski og isklatring under 

samme tak.

Victoria Brandvold
er ny daglig leder i det nye drifts-
selskapet til restauranten ved 
Oslo Golfklubb, Spiseriet Restau-
rantdrift AS. Magnus Forssell 
fortsetter som kjøkkensjef.

Victoria er utdannet innen ho-
tell- og restaurantfag fra Sveits. 
Deretter jobbet hun to år som 
hovmester i bankettavdelingen 
på Grand Hotell. Hun har vært 
restaurantsjef på Vertshuset Bæ-
rums Verk og har eksamen fra vin-
kelnerstudiet i Stavanger.

Victoria jobbet som produkt-
sjef vin i fem år før hun startet 
opp i Moestue-gruppen. Her var 
hun daglig leder for Podium Wi-
nes i 12 år, før hun startet Roxy 
Wines med Palmer Group. Victo-
ria sitter også i styret til Chaine 
des Rôtisseurs i Oslo.

Fire finalister i 
Årets unge kokk

Andrea Svendsen (24), kokk 
ved BULA Neobistro, Trond-
heim.   Celine Ekholt (23), kjøk-
kensjef ved Winther, Oslo. 
Olve Akselsen (23), kokk ved 
Fish&Cow, Stavanger og Siriy-
aporn Rithisirikrerg (22), kokk 
ved Thon Hotel Lofoten passerte 
nåløyet og skal konkurrere om å 
bli Årets unge kokk på Vulkan 
Arena 19. oktober, samme sted 
og dag som Årets kokk 2021. 

Kandidatene som skal delta 
i Årets unge kokk, er valgt ut av 
Bocuse-akademiet. For å kva-
lifisere seg måtte de fire fina-
listene presentere en ganefryd 
med skrei, lever, rogn og tang, 
og en fritolkningsoppgave med 
modnet klippfisk, meierifløte, 
mandelpotet og vinterlagret 
gulrot. 

Årets unge kokk retter seg 
mot kokker under 25 år. Med 
konkurransen ønsker Stiftelsen 
Norsk Gastronomi å bidra til å 
skape et større miljø av norske 
kokker, som på sikt skal kunne 
hevde seg i individuelle inter-
nasjonale konkurranser, for så 
å bli blant landets beste kokker.
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Nyheter fra Lantmännen Unibake 
Håndverk, sunnhet og «produsert i Lier» 
oppsummerer nyhetene fra Lantmännen 
Unibake denne våren. I tillegg til tre typer 
ciabatta med ulik grovhetsgrad og topping, 
lanseres et ekstra grovt brød med chiafrø. 

Det nye chiabrødet med havre har en grov-
hetsprosent på 85, fire kaker på Brødskala’n 
og er nøkkelhullsmerket. Det er sammenbakt 
– med sammalt hvete, egenprodusert hvete-
surdeig og havregryn – og stekt i steinovn. I 
tillegg er brødet tilsatt spirede rugkjerner og 
toppet med chiafrø. 

Den tradisjonelle fine ciabattaen har en 
tynn, sprø skorpe, åpen struktur og lett 
meldekor, mens den halvgrove varianten har 
en grovhetsprosent på 30 og er toppet med 
gresskarkjerner, havregryn og sesamfrø. 

Den grove ciabattaen med grovhetspro-
sent på 71 og nøkkelhullsmerke er bakt med 
fullkornshvetemel i tillegg til surdeig av hve-
te. Alle ciabattaene er laget med surdeig av 
hvete og stekt i steinovn. De har alle samme 
størrelse (16x8 cm).

Dometic minibar
Ny Dometic HiPro minibar redu-
serer energiforbruket med 40 %, 
mens kjøleytelsen samtidig økes 
og funksjonaliteten optimalise-
res. Innovative funksjoner som 
f.eks. glassdør med stativ og unik 

innvendig belysning presenterer 
drikkevarer på en elegant måte i 
ethvert hotellrom. Dometic er den 
første i bransjen som introduserer 
en kromatfri absorpsjonshemmer. 
Dette gjør at Dometic minibarer 
overholder de strengeste miljøfor-
skriftene i verden. 

Isbitmaskinene kan være bakteriebomber, de krever 
mye rengjøring og det koster penger. IceZone® er et 
nytt CIP-system (air and surface clean-in-place) for 
ismaskiner. Det ødelegger mikrober på hver overflate 
som isen berører i isproduksjonsområdet, oppbeva-
ringsbeholderen og drikkevaredispenseren.
• Dreper influensa- og andre virus
• Forhindrer dannelse av slim, mugg og gjær
• Kontrollerer bakterier i vanskelig tilgjengelige 

områder som er vanskelige å rengjøre
• Fungerer med alle typer kommersielle ismaskiner
• Kjemisk fri, automatisk forebygging av mikrober, 

sparer tid og penger mens du fremmer hygiene 
kontinuerlig, 24/7. 

IceZone gjør også at maskinene trenger mindre ren-
gjøring, det er mindre nedetid og mindre vedlikehold/
reparasjoner. Produsent er BioZone.

Kontinuerlig 
rengjøring av 
ismaskiner

Nytt fra Hoff Proff
Hoff Pommes Zig-Zag, rifleskåret pommes frites med ek-
stra dype rifler. De dype riflene gjør at denne pommes fri-
tes-varianten blir ekstra sprø. Produktet holder også lenge 
på sprøheten, og har et spennende utseende. Passer godt 
til take-away. Tilberedes fortrinnsvis i frityr, og kan serveres 
til de fleste retter av kjøtt, fjærkre eller fisk.  Hoff Battered 
Pommes Roulette er et nytt og trendy «pommes produkt» 
med synlig coating, og en annen fasong enn vanlig pommes 
frites. Produktet er laget av riflede, forfriterte potetskiver på 
7 mm tykkelse, som er dekket med en lett krydret tempura-
røre. Denne kombinasjonen gir et knasende sprøtt produkt, 
som smaker svært godt. Coatingen/tempurarøren gjør at 
produktet fremstår som nylaget, og holder på sprøhet og 
varme lengre enn vanlig pommes frites. 
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Freias vinner- 
sjokolade 
er klar

GJØR  
DESINFEKSJON 
RASK, ENKEL 
OG RIMELIG
med spray eller fogger

En fogger  
omgjør væske til 
en tåke med små 
dråpestørrelser.

elyte® er godkjent av Statens legemiddelverk som kjemisk 
desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk i helse- og sykepleie. 

elyte® har gjennomgått og bestått kravene i henhold til:
EN14476:2013 + A2: 2019, EN13727 og EN13624 

www.elyte.no

 

Freia inviterte i fjor hele Norge til å lage sin 
egen vri på sin folkekjære Melkesjokolade, 
gjennom konkurransen «Sjokoladeopp-
finneren». Fjorårets søteste konkurranse 
resulterte i over 50.000 innsendte bidrag 
og 20.000 forskjellige smakskombinasjo-
ner. Nå rulles den første av tre vinnersjoko-
lader ut fra Freia-fabrikken i Oslo. Oppfin-
nerseriens første sjokoladeplate består av 
brownie, karamellfudge og havsalt. Det er 
Andrine Lothe Måge (19) fra Os, som står 
bak den spennende nyheten.
– Vi er overveldet over engasjementet det 
norske folk har vist for konkurransen. Det er 
tydelig at mange har et helt spesielt forhold 
til Freia Melkesjokolade. Andrines kombi-
nasjon med brownie, havsalt og karamell-
fudge, er en blanding av de ingrediensene 
som ble sendt inn flest ganger. Vi tror derfor 
denne blir veldig populær, sier produktsjef i 
Freia, Christine Estelle Innstrand. 
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Hyatt gjenåpner 
palasshotell i Biarritz
Hotellgiganten Hyatt Hotels Corporation har gjenåpnet 
et fantastisk historisk hotell i Biarritz, etter en omfat-
tende renoveringsprosess.

Renovering og ombygging er naturligvis skjedd 
mens det er tatt alle mulige hensyn til bygningenes ar-
kitektur og historie. Hôtel du Palais Biarritz skal frem-
stå som en hyllest til hotellets rike historie, samtidig 
som moderne elementer er tilført på en forsiktig måte. 

Palasset ble oppført i 1854 av Napoleon III for hans 
kone Eugénie de Montijo. Sammen med Hôtel Martinez 
i Cannes og Hôtel du Louvre i Paris, er det nå en del av 
kjeden The Unbound Collection by Hyatt, som nå teller 
åtte hoteller i Europa.

– Under renoveringsprosessen har det vært av den 
største viktighet å bevare den rike arven og palassets 
DNA, som gjør det til den perfekte destinasjon når man 
besøker Biarritz og Baskerland, sier Alessandro Cresta, 
hotellets GM.

Hotellet har 86 gjesteværelser og 56 suiter. De er 
innredet i senempire-stil, i tråd med palassets historie. 
Hotellets restaurant, La Rotonde, fokuserer på lokalt 
inspirerte retter, signert den nye kjøkkensjefen, Auréli-
en Largeau. Hotellet har også et Imperial Spa på over 
10.000 kvm. 

Hôtel Du Palais Biarritz holder åpent til 1. november 
2021, deretter stenges det for siste fase av renoveringen, 
som skal være avsluttet før sommersesongen 2022. 

Stor hotellinvesteringsvilje i Emiratene
208 hotellprosjekter med ialt 61.480 rom er for 
tiden under bygging i De forente arabiske emirater 
(UAE), ifølge TopHotelprojects database. 113 av 
hotellene er i fem-stjerners segmentet, de resterende 
95 i fire-stjerners segmentet. I 2021 vil 83 hoteller 
åpne dørene og gi UAE 26.168 nye rom, 19 av disse 
er allerede i en pre-åpnings-fase. I 2022 åpner kun 
56 nye hoteller med ialt 14.870 rom. I 2023 kommer 
24 hoteller med ialt 7898 rom, mens ytterligere 45 
hoteller med ialt 12.500 rom skal åpnes i 2024 og 
videre fremover. Innen UAE er det i Dubai den største 
veksten kommer, med 144 nye hoteller og ialt 43.846 
rom. Ras-al-Khaimah og Abu Dhabi deler annenplas-
sen, med 19 nye hoteller og hhv 6357 og 6191 rom. 
Millennium Hotels har flest nye hoteller i pipelinen, 
ialt syv, med tilsammen 2513 rom. 

Steigenberger satser 
sterkt i Egypt
Et nytt Steigenberger resort åpnet 1.april 
ved Rødehavet, på østkysten av Egypt, rundt 
55 km fra den populære turistdestinasjonen 
Hurghada. 5-stjerners resortet Steigenberger 
Resort Ras Soma, ved Soma Bay, har 409 rom 
og suiter, fire villaer ved sjøen, fem restauran-
ter, pluss spa. Dette er det femtende Steigen-
berger Hotels & Resorts anlegget Deutsche 
Hospitality har åpnet i Egypt.
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Rene, ekte råvarer med markedets beste kokeegenskaper. 
100% Al dente-garanti!

haugen-gruppen.no/foodservice

Originale Strozzapretti 6 kg
Tilpasset konveksjon

EPD 1858786

Tortellini med ricotta og spinat 6 kg
Tilpasset konveksjon

EPD 1859867

Tagliatelle med egg 3 kg
EPD: 1363530

Ravioli med 
ricotta og urter 3 kg

EPD 2148401

Tortellini med 
mortadella og kalkun 3 kg

EPD: 387902

Tortellini proscutto crudo
med tørket skinke 3 kg

EPD: 387910

Unike råvarer og håndverkstradisjoner

Italian Flour Power
Garantert 100% Durumhvete semolina

M

ARKEDSLEDER

I TA L I A

FERSK FROSSEN
PASTA

100%

DURUM

M

ARKEDSLEDER

N O R G E

FERSK FROSSEN
PASTA

100%

DURUM

1 min. 
koketid

3 min. 
koketid

1 min. 
koketid

3 min. 
koketid

1 min. 
koketid

3 min. 
koketid

Mer info finner du 
på våre nettsider her:

Surgital er Europas eneste produsent av fersk frossen pasta 
anbefalt av den prestisjetunge italienske kjøkkensjefforeningen FIC.


