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1. Oppsummering 

Vi viser i denne rapporten sysselsettings- og skattevirkninger av reiselivsvirksomheten i Narvik-regionen.  

Beregningene baserer seg på overnattingsstatistikk, samt data om gjennomsnittlig konsum innen ulike 

overnattingssegmenter. Beregningen er foretatt ved hjelp av Menons ringvirkningsmodell, den såkalte 

Totaleffektmodellen. 

Våre beregninger viser at totalt reiselivsrelatert konsum i Narvik er på om lag 170 millioner kroner. Dette legger 

grunnlaget for rundt 190 arbeidsplasser, hvorav de fleste er innen næringene “hotell og restaurant”, 

“transport”, “annen privat tjenesteyting” og “varehandel”.   

Reiselivsvirksomheten bidrar til en skatteinngang for offentlige myndigheter på 66 millioner kroner, hvorav det 

aller meste går til staten og en mindre andel til kommunen. 

Ser vi på forbruksmønsteret til de ulike overnattingssegmentene, finner vi at hotellgjestene i 2010 la igjen 21 

mill. NOK i dagligvarer og andre innkjøp, fritidsboligturistene lag igjen 11 millioner NOK, hytte/camping/bobil-

turistene la igjen 7 mill. NOK og cruiseturistene 2 mill. NOK kroner i dagligvarer og andre innkjøp. Det betyr at 

turistene til sammen i 2010 la igjen om lag 40 mill. NOK hos handelsnæringen i Narvik som f.eks. på 

kjøpesentre, dagligvarebutikker, klær, elektronikk osv. Det betyr at handelsstanden i Narvik nyter godt av 

turistenes forbruk, og mottar hele 23 % av det reiselivsrelaterte konsumet pr. år. 

I tillegg til de næringer som er nevnt over, får underleverandører som renhold, bank og finans, revisor, 

regnskap, taxinæringen, primærnæringene mv. økte leveranser som følge av omsetningen i reiselivsnæringen.  

Vi har i rapporten vist effekten på omsetning og sysselsetting av en økt satsning på reiseliv i Narvik-regionen. 

Våre beregninger viser at en endring på 10 prosent økning i kommersielle overnattinger og cruisetrafikk vil gi 

en endring i omsetning på rundt 17 millioner og cirka 19 flere arbeidsplasser i regionen. Noe over halvparten av 

omsetningsøkningen vil komme innenfor hotell- og restaurantnæringen. Varehandelen vil imidlertid få 23 % av 

økningen, mens privat tjenesteyting vil få 12 % av økningen.  

Effekten på skatt er vanskelig å beregne ettersom de sysselsatte ved en reduksjon trolig ville ta arbeid et annet 

sted. Tilsvarende vil en ved en økning trolig hente arbeidskraft som også ville ha hatt arbeid i andre og trolig 

like lønnsomme bedrifter.  

En økning på 20 prosent i de kommersielle overnattingene og cruisetrafikken vil gi en endring i omsetning på 34 

millioner og gi 38 flere arbeidsplasser i regionen. Tilsvarende vil en reduksjon på 10 % i kommersielle 

gjestedøgn og cruisegjester føre til et omsetningstap på 15 mill. NOK og 17 arbeidsplasser.  

Sysselsettingen i Narvik ville trolig vært høy også uten reiselivsinntektene. Verdiskaping per ansatt er ikke 

høyere i reiselivsnæringene enn andre næringer.  Ved et bortfall eller en reduksjon av inntektene vil trolig de 

ansatte i næringen få nytt arbeid relativt raskt, men trolig utenfor Narvik.  En reduksjon i reiselivsomsetningen 

vil derfor sannsynligvis redusere sysselsettingen i Narvik, også på lengere sikt.  Samtidig er reiselivsnæringene 

preget av en stor andel personer i deltidsarbeid. En økning i sysselsettingen vil derfor trolig øke 

stillingsprosentene til flere, og dermed øke verdiskapingen per ansatt.  Flere heltidsstillinger vil også bedre 

kontinuiteten blant de ansatte, som igjen bidrar til kompetanseheving, som igjen øker næringens kvalitet og 

attraktivitet. En satsning på reiseliv kan derfor være samfunnsøkonomisk lønnsomt under gitte betingelser. 
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De beregninger som er foretatt viser kun effekten av reiselivsbedriftenes kjøp i forbindelse med drift.  I tillegg 

til driften legges det grunnlag for sysselsetting og skatteinngang gjennom reiselivsbedriftenes investeringer.  

Effektene av disse er ikke beregnet. Anslagene er derfor å anse som minimumsanslag.   

Cruisetrafikk er et viktig satsingsområde for reiselivet i Narvik. I rapporten viser vi at ett enkelt cruiseanløp 

genererer en omsetning på 367.000 kroner. Det innebærer at dersom Narvik klarer å tiltrekke seg ett 

cruiseanløp til, vil næringslivet i Narvik sitte igjen med en meromsetning på 367.000 kroner. Den næringen som 

tjener klart mest på cruiseanløp er varehandelen. På ett cruiseanløp tjener varehandelen, dvs. 

dagligvarebutikker, kjøpesentre, klesbutikker, elektronikkbutikker osv., om lag 153.000 kroner.  

Transportnæringen som omfatter både turistbusser, rutebusser og taxier får om lag en fjerdedel av det 

cruisepassasjerene omsetter på land, ca. 94.000 kroner. Serveringsnæringen tjener om lag 55.000 kroner, mens 

attraksjoner og ikke-forhåndsbetalt sightseeing tjener ca. 42.000 kroner, og andre tjenesteleverandører som 

bl.a. guideselskap, tjener ca. 20.000 pr. cruiseanløp.   
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2. Innledning og bakgrunn 

Reiselivsnæringen står for 33 % verdiskapingen i Narvik1, og er dermed en næring av stor betydning for Narvik. 

Turister på besøk i Narvik legger imidlertid igjen penger også i andre næringer som bl.a. handel og andre 

tjenesteytende næringer. Reiselivsbedriftene legger igjen penger hos andre næringer, som bl.a. bank, 

revisjon/regnskap osv. Hensikten med denne ringvirkningsanalysen er å synliggjøre hvilken effekt 

reiselivsnæringen har for andre næringer. 

På destinasjoner der offentlig og privat sektor har et samarbeid basert på tillit, felles risiko, uformelle 

strukturer og en strategisk konsensus hadde dette en positiv påvirkning på vekstnivået på en turistdestinasjon.2 

Om man ved felles innsats og ulike grep får økt reiselivsomsetningen i Narvik, vil dette kunne lede til økt 

omsetning innenfor en rekke næringer i Narvik-regionen.  

På denne bakgrunn har Menon gjennomført en analyse av nærings-, sysselsettings- og skattevirkninger av 

reiselivet i Narvik.  Dessuten er det gjennomført en analyse av effekten av en 10 % økning og en 10 % reduksjon 

i kommersielle gjestedøgn. Hensikten er å vise hvilken effekt det vil få for omsetning og sysselsetting dersom 

man øker eller reduserer satsingen på reiselivet.  

 

2.1. Metode 

2.1.1. Menons ringvirkningsmodell 
Menon har en egen modell for å beregne nærings-, sysselsettings- og skattevirkninger av ulik type aktivitet, 

som skiller seg fra andre tradisjonelle ringvirkningsmodeller ved at den baserer seg på bedriftenes 

regnskapstall, i tillegg til nasjonalregnskapstall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og SSBs kryssløpsanalyse (SSB, 

2009). Menons regnskapsdatabase brukes for å vise hvordan sysselsetting og økonomisk aktivitet bidrar til 

skatteinngang, og kryssløpsanalysen brukes for å vise hvordan aktivitet i en næring påvirker aktivitet i en 

annen.   

Etter å ha fastsatt total og næringsfordelt omsetning, kan vi beregne sysselsettingen. Dette gjøres ved å 

dividere reiselivsrelatert omsetningen i hver næring på forholdet mellom omsetning og sysselsetting innen 

denne.  Multiplikatoren mellom ulike ledd i verdikjeden avgjøres av hvor mye varer og tjenester de aktuelle 

næringer kjøper.  Dette går frem av bedriftenes regnskaper og beregnes ved hjelp av Menons bedriftsdatabase. 

På aggregert nivå brukes kryssløpsberegningene til SSB. 

I tillegg til å beregne dagens sysselsetting, vil vi også beregne mulig fremtidig omsetning og sysselsetting i ulike 

næringer med utgangspunkt i oppdragsgivers innspill om sannsynlige utviklingsbaner.  

Reiselivsnæringen bidrar til skatteinntekter både for både stat og kommune. I analysen vil vi vise hvordan 

dagens skatteinntekt fordeler seg på stat og kommune.  Dette gjøres ved å se på hvordan det offentlige får 

inntekter fra kilder som merverdiavgift (MVA), personskatt og selskapsskatt. Inntektene fra MVA samt 

selskapsskatten går til staten, mens deler av personskatten går til kommunen. 

  

                                                                 
1 Blant de bedriftene som har adresse i kommunen. Kilde: Menons bedriftsdatabase 2010.  Den høye andelen verdiskaping 
skyldes blant annet at Hurtigruten har hovedkontor i Narvik.  
2 Sara Nordin v/Uppsala universitet (2003), «Destination growth – the case of Åre» 
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3. Beregning av reiselivsrelatert konsum i Narvik-regionen, 2010 

Vi vil i dette kapitelet vise den reiselivsrelaterte omsetningen i Narvik-regionen. Narvik-regionen omfatter 

kommunene Tysfjord, Lødingen, Tjeldsund, Evenes og Ballangen. 

 

3.1. Forbruk pr. ulike overnattingssegmenter 

For å finne det reiselivsrelaterte konsumet, multipliseres antall overnattinger innenfor et gitt segment med det 

gjennomsnittlige konsumet for det samme segmentet. Overnattingstallene er hentet fra 

www.statistikknett.com, og gjennomsnittlig døgnforbruk er hentet fra Transportøkonomisk institutt (TØI) sine 

gjesteundersøkelser. Gjesteundersøkelsene har kartlagt gjennomsnittlig konsum for nordmenn og utlendinger 

innen ulike kategorier som: overnatting, servering, transport, dagligvarer, aktiviteter m.v. TØIs tall for samlet 

konsum for både utlendinger og nordmenn er imidlertid fra 2005. Vi har derfor inflasjonsjustert tallene i tråd 

med Norges Banks konsumprisindeks (Norges Bank, 2011). I perioden 2005-2010 steg prisene i gjennomsnitt 

med 9,2 prosent i følge Norges Bank (ibid).  Basert på TØIs forbrukstall om gjennomsnittlig prisstigning, har vi 

utarbeidet tabellen nedenfor over gjennomsnittlig forbruk innen ulike forbrukerkategorier. Da vi ikke har 

overnattingstall for kategoriene camping og hyttegrend i Narvik, men tall for hytte, telt/vogn og bobil, legger vi 

til grunn et gjennomsnitt mellom forbruket til hyttegrends- og campingturistene, dvs. 608 kroner.  

Tabell 3-1: Gjennomsnittlig konsum for norske og utenlandske besøkende pr. overnattingskategorier, fordelt på ulike 

forbrukskategorier (tall i NOK) 

 Hotell og lignende Hyttegrend/leid hytte Camping 

Overnatting 615 320 121 

Servering 195 51 39 

Kjøp av dagligvarer 119 91 69 

Øvrige innkjøp 110 59 35 

Transport 122 70 99 

Aktiviteter 156 192 69 

Totalt 1318 783 432 

Kilde: TØI 863/2006. Bearbeidet av Menon med utgangspunkt i Norges Bank (2011) 

 

3.2. Forbruk - cruisepassasjerer 

I tillegg til å ha turister innen de ovennevnte segmentene, har Narvik-regionen også betydelig besøk fra 

cruiseturister.  En undersøkelse fra (20103) viser at gjennomsnittsforbruket for en cruiseturist på land var på 

550 kroner.  Tallet er ikke inkludert kostnader til ekskursjoner. Det gjennomsnittlige forbruket er noe høyere 

enn det anslåtte tallet for europeiske cruiseturister i gjennomsnitt; 485 kroner pr. døgn (iht. The European 

Cruise Council referert i Grontmij 2010) Det er imidlertid vesentlig høyere enn Horwath (2010) fant i sin 

cruiserapport. De fant at blant de 65 % av passasjerene som går i land ligger gjennomsnittlig forbruk på 250 

kroner. I denne rapporten tar vi utgangspunkt i tallet fra Grontmij/Carl Bro (2010), da det ligger tettere opp til 

                                                                 
3 Grontmij/Carl Bro (2010), «Gjesteundersøkelse for Cruiseturismen» 
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det europeiske gjennomsnittet, og da det er naturlig å tenke seg at forbruket i Norge er høyere da Norge 

generelt er dyrere enn andre Europeiske land.  

Da Grontmij/Carl Bro (2010) ikke har beskrevet forbruksmønster, legger vi forbruksmønsteret som 

fremkommer i Horwath (2006) til grunn.  

Vi finner da at cruiseturistens konsum fordeler seg på utgiftskategorier som i tabellen nedenfor. 

Tabell 3-2: Cruiseturistenes konsum fordelt på forbrukskategorier (tall i NOK) (kilde: Horwath 2006 og Grontmij 2010) 

 Cruiseturister 

Servering 117 

Transport 57 

Dagligvarer 36 

Øvrige varekjøp 285 

Aktiviteter 55 

SUM 550 

Kilde: Gjesteundersøkelse for Cruiseturismen, Grontmij/Carl Bro (2010). Bearbeidet av Menon. 

Mange av cruisepassasjerene deltar i ulike ekskursjoner på land.  

Tall fra Cruise Narvik viser at totalt 1.452 cruiseturister deltok på ekskursjon i 2011. Fordelt på 6 anløp, gir dette 

et gjennomsnittlig antall ekskursjonsdeltakere pr. skip på 242 passasjerer, tilsvarende 30 % av passasjerene.   

Totalt ga disse ekskursjonene en omsetning på 537.000 kroner fordelt på ulike bransjer som vist i tabellen 

under. Fordeles denne omsetningen på antall ekskursjonsdeltagere, får vi et gjennomsnittlig dagsforbruk pr. 

passasjer på 370 kroner. 

Tabell 3-3 Totalomsetning fra passasjerer på ekskursjon, fordelt på bransje i 2011  

 Omsetning pr. bransje,  

totalt i 2011 

Transport          354 648  

Tjenester, inkl. guiding            99 300  

Attraksjoner            82 800  

SUM 536 748 

 

For å finne fram til et forbrukstall for cruisepassasjerene – både de som gikk i land på egenhånd og de som var 

på ekskursjon, beregner vi et gjennomsnitt mellom disse to gruppene. Gjennomsnittlig forbruk blir da 484 

kroner. Vi forutsetter at 95 % av passasjerene går i land.   
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3.2.1. Gjestedøgn fordelt på ulike segmenter 
Antall gjestedøgn i Narvikregionen innen de ulike kategoriene vises i tabellen nedenfor:  

Tabell 3-4 Antall gjestedøgn/gjester (2010) 

 Hotell Hytte, telt/vogn 

og bobil 

Cruise 

Antall gjestedøgn/gjester 90 046 44 576 6 387 

Kilde: Statikknett.com, CruiseNorway 

 

3.3. Forbruk og gjestedøgn - hytteturister 

I tillegg til konsum blant de ovennevnte overnattingssegmenter, har Narvik-regionen også en konsumeffekt av 

besøk på private hytter. I ringvirkningsanalyser av reiselivet er det imidlertid avgjørende at en kun teller med 

det konsumet som kan tilskrives reiselivet.  Vi har derfor ikke regnet med det konsumet innbyggere i Narvik-

regionen har på hytter i sitt nærområde.  Bakgrunnen for dette er at store deler av dette konsumet ville blitt 

gjennomført i regionen uavhengig av hyttebesøket. Det er ved beregning av sysselsettings- og skatteeffekter 

irrelevant om konsumet foregår i forbindelse med opphold på hytta eller i hjemmet. Det har derfor vært 

avgjørende å identifisere hvor mange av hyttene i Narvik-regionen som har eiere som bor utenfor regionen. I 

denne sammenhengen har vi basert oss på informasjon fra Narvik kommune, som viser at rundt regnet 19 

prosent av hyttene i kommunen har eiere bosatt utenfor kommunen. Vi antar at tallene for Narvik kommune er 

representative for regionen som helhet. 

Det er imidlertid svært ulikt i ulike regioner hvor mye man bruker de private hyttene. Dette er vist i tabellen 

nedenfor: 

Tabell 3-5 Antall gjestedøgn på private hytter 

Kilde: Geografisk sted: 

Privat bruk 

(antall netter) 

Andre brukere 

(antall netter) 

Sum 

gjestedøgn 

eget bruk 

og utlån 

Antall 

personer pr. 

bruksdøgn 

Velvin (2003) Rollag, Sigdal og Hol 26 3 29 3,8 

Hytteundersøkelse for 

Trysil (2003) Trysil 10,1 2,4 12,5 3,5 

Fritidsboligundersøkelsen 

(TØI 2008)4 Gjennomsnitt 27 11 38 2,7 

 

Ettersom vi ikke har eksakte tall som viser bruken av hytter i Narvik-regionen, legger vi oss på et gjennomsnitt 

av de tre studiene som er vist ovenfor, dvs. 88 bruksdøgn.   

                                                                 
4 TØI 1077/2010 Økonomiske virkninger av reiseliv i Stryn og Hornindal i 2009 
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Gitt 4432 private hytter i Narvik regionen (kilde: Statistikknett), at antall bruksdøgn er 88, og at andelen hytter 

som er eid av personer bosatt utenfor Narvik er 19 % (ref. Plan og bygningsetaten i Narvik), finner vi at det var 

om lag 72 000 overnattingsdøgn på hytter i Narvik-regionen foretatt av personer som ikke har bosted i 

regionen. 

Forbrukstallet for turister på egen hytte er hentet fra TØI: 298 kroner pr. døgn. 

I tillegg til overnattinger på hotell, camping og private hytter bidrar også dagsturister til reiselivsrelatert 

konsum i Narvik-regionen. Vi har imidlertid ikke tall for denne gruppen, og deres forbruk er følgelig heller ikke 

beregnet. Det anslag som gjøres på reiselivsrelatert konsum er således å anse som et minimumsanslag. 

4. Beregning av konsum, sysselsetting og skatt 

4.1. Reiselivsrelatert konsum er cirka 170 millioner i Narvik 

For å kunne fange opp det reiselivsrelaterte konsumet som kommer Narvik-regionen til gode har vi gjort 

følgende forutsetninger for alle segmentene:  

- Alt konsum knyttet til overnatting, servering, dagligvarer, transport, øvrige innkjøp og aktiviteter blir 

foretatt i Narvik. 

- 44 prosent av reiselivsbedriftenes kjøp av varer og tjenester havner hos aktører i regionen. Andelen er 

lik multiplikatoreffekten som TØI har funnet for Nordland5.  

Med utgangspunkt i de forbrukstall og forutsetninger som er gjort ovenfor, kan vi beregne det reiselivsrelaterte 

konsumet ved å multiplisere gjennomsnittlig konsum per overnattingstype med det gjennomsnittlige konsumet 

innen denne gruppen. Resultatet er vist i figuren nedenfor.  

  

                                                                 
5 Dette baseres på TØIs multiplikatoreffekt for Nordland.  Multiplikatoreffekten viser forholdet mellom førsteordenseffekter 
og effekter som følge av gjenkjøp, såkalte andreordenseffekter. En multiplikatoreffekt på 0,44 tilsier at om 
sysselsettingseffekten er 100 i første ledd, økes den med ytterligere 44 årsverk i andre ledd.  Effekten av gjenkjøp vil 
imidlertid være mindre jo mindre næringsliv en region har. Bakgrunnen for dette er at mindre regioner naturlig nok har 
lavere kapasitet til å levere enn større.  Sjansen for at en finner nødvendige og spesialiserte produkter og tjenester i en 
region er derfor lavere i en region med et færre antall bedrifter og sysselsatte.  Ettersom Narvik er en liten del av Nordland 
er det grunn til å vente at en mindre andel av multiplikatoreffektene havner i regionen.  Følgelig er det grunn til å vente at 
andreordens sysselsettingseffekter kan være lavere enn 44 prosent for Narvik.  Multiplikatoreffektens størrelse gir 
imidlertid en god indikasjon på hvor mye av reiselivsbedriftens innkjøp som havner hos leverandører i regionen.  I mangel 
på et bedre estimat på den såkalte regionale importkoeffisienten, legger vi derfor til grunn at TØIs multiplikatoreffekt for 
Nordland til grunn. 
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Figur 4-1: Reiselivsrelatert konsum i Narvik-regionen i 2010 fordelt på turisttype og forbrukskategori (Kilde: Menon 2010) 

 

 

Som det fremgår av figuren er konsumet blant hotellgjestene klart størst etterfulgt av camping, fritidsbolig og 

cruise. Hotellgjestenes konsum er det desidert viktigste. Deres konsum utgjør nær 80 prosent av totalt 

reiselivsrelatert konsum i Narvik-regionen. Cruiseturistenes konsum utgjør relativt lite av totalt konsum. 

Grunnen til dette er at det relativt sett er færre turister i denne gruppen enn i de andre gruppene. Til sammen 

var det reiselivsrelaterte konsumet i Narvik-regionen på 170 millioner kroner i 2010.   

Ser vi på forbruksmønsteret til de ulike segmentene, finner vi at hotellgjestene i 2010 la igjen hele 20,6 mill. 

NOK i dagligvarer og andre innkjøp, fritidsboligturistene lag igjen 10,5 millioner NOK, hytte/camping/bobil-

turistene la igjen 6,5 mill. NOK og cruiseturistene 1,8 mill. NOK. Det betyr at turistene til sammen i 2010 la igjen 

nærmere 40 mill. NOK hos handelsnæringen i Narvik, bl.a. på kjøpesentre, dagligvarebutikker, kles- og 

skobutikker osv. Det betyr at handelsstanden i Narvik nyter godt av turistenes forbruk, og mottar hele 23 % av 

alt reiselivsrelatert konsum pr. år. 

I tillegg til de næringer som er nevnt over, får underleverandører som renhold, bank og finans, revisor, 

regnskap, taxinæringen, primærnæringene mv. økte leveranser som følge av omsetningen i reiselivsnæringen.  

 

4.2. Reiselivsaktiviteten bidrar til å sysselsette rundt 190 personer i Narvik-
regionen 

For å produsere de varer og tjenester som reiselivet i Narvik-regionen etterspør, trengs det naturlig nok 

arbeidskraft. I ringvirkningsanalyser pleier man å skille mellom første- og andreordens virkninger.  Førsteordens 

virkninger kan tilskrives turistenes og hyttebeboernes kjøp av hotell- og restauranttjenester, dagligvarer, 

transporttjenester mv. Andreordens virkninger skjer ved at hotellene, dagligvarehandelen og 

transportbedriftene kjøper varer og tjenester fra sine leverandører. 
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4.2.1. Førsteordens sysselsettingseffekt er på om lag 177 sysselsatte 
Første steg i å beregne førsteordens virkninger er å kanalisere det reiselivsrelaterte konsumet til riktige 

næringer. Dette gjøres ved at:  

- Overnatting og servering tilordnes næringen “hotell og restaurant” 

- Dagligvarer og annet innkjøp tilordnes næringen “salg av dagligvarer” 

- Transport tilordnes næringen “transport” 

- Aktiviteter tilordnes næringen “Annen privat tjenesteyting”. 

Vi kan da finne førsteordens sysselsettingseffekt ved å dividere total reiselivsrelatert omsetning i denne 

næringen på forholdet mellom omsetning og sysselsetting innen samme næring.   

Som det går frem av tabellen under beregnes førsteordens sysselsettingseffekt til å være om lag 176 

sysselsatte.  Av dette er 122 innen hotell og restaurant, mens de resterende 55 er innen andre næringer som 

også nyter godt av turistenes konsum, herunder transport, dagligvarer og annen privat tjenesteyting. 

Av de totalt 177 vil 38 sysselsatte være innenfor handelsnæringen og annen privat tjenesteyting, dvs. at 21 % 

av sysselsettingseffekten kommer innen handelsstanden, opplevelsesnæringer osv..  

Tabell 4-1 Førsteordens sysselsettingseffekt (kilde: Menon 2011) 

Næringer 

Reiselivsrelatert konsum 

i Narvik-regionen  
(millioner kroner) 

Forhold mellom 

omsetning og 

sysselsetting i næringen  
(Millioner kroner) 

Førsteordens 

sysselsettingseffekt 
Hotell og restaurant 90 0,73 122 

Transport 22 1,3 17 

Handel/dagligvarer 39 6,1 7 

Annen privat tjenesteyting 19 0,6 31 

SUM 170   177 

 

4.2.2.  Andre ordens sysselsettingseffekt er på 13 sysselsatte 
For at reiselivsbedriftene i Narvik-regionen skal fremstille de etterspurte varer og tjenester, kjøper de varer og 

tjenester av sine underleverandører. Statistisk sentralbyrås kryssløpsanalyse viser omfanget av kjøp mellom 

ulike næringer, og statistikken blir brukt som utgangspunkt for å beregne i hvor stor grad bedriftene fra Narvik-

regionen kjøper varer og tjenester fra underleverandører, samt sysselsettingseffekter av disse kjøpene. I 

tabellen nedenfor viser vi andelen av omsetningen innen reiselivsnæringene som går til kjøp av varer og 

tjenester hos underleverandører. 

Tabell 4-2: Andel av omsetning hos reiselivsbedrifter som ender opp som omsetning hos underleverandører 

 Hotell og 

restaurant 

Varehandel Transport Annen privat 

tjenesteyting 

Andel input fra andre næringer i Norge 0,22 0,74 0,17 0,14 

  

For å fremstille varer og tjenester som reiselivsbedriftene etterspør må bedriftene kjøpe varer og tjenester fra 

andre. SSB (2010) har i den sammenheng vist at jo lenger ut i verdikjeden man kommer, jo mer tjenesteintensiv 
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blir næringen. Dette innebærer i korte trekk at sysselsettingseffekten per krone stiger jo lenger ut i verdikjeden 

man kommer, ettersom tjenestenæringene er mer arbeidsintensiv enn de vareproduserende.  For å beregne 

sysselsettingseffekten av gjenkjøp hos underleverandører har vi derfor lagt til grunn forholdet mellom 

omsetning og sysselsetting i tjenestenæringene. Sysselsettingseffekten av reiselivsbedriftenes kjøp er beregnet 

ved å dividere omsetningen i de næringer som blir berørt med forholdet mellom omsetning og sysselsetting 

innenfor disse næringer.  

Vi finner da en samlet andreordens sysselsettingseffekt på 30 sysselsatte. Som vist i det foregående kapitel 

antar vi imidlertid 44 prosent av innkjøpene kommer bedrifter i Narvik-regionen til gode.  Vi antar derfor at 

total andreordens sysselsettingseffekt i Narvik-regionen vil være om lag 13 sysselsatte. Samlet 

sysselsettingseffekt i Narvik-regionen av reiselivsvirksomheten i samme region vises i figuren nedenfor. 

Figur 4-2: Total sysselsettingseffekt i Narvik-regionen som følge av reiselivsvirksomheten (Kilde: Menon 2011) 

 

Total sysselsettingseffekt i Narvik-regionen på grunn av reiselivsvirksomheten er dermed beregnet til å være i 

190 sysselsatte.  

 

4.3. Reiselivsaktiviteten bidrar til 66 millioner i skatter og avgifter 

Aktivitet i reiselivsnæringen genererer også offentlig inntekter. De offentlige inntekter som oppstår som følge 

av næringsvirksomhet genereres hovedsakelig gjennom  

• Merverdiavgift 

• Selskapsskatt 

• Andre avgifter 

I bedriftenes regnskaper er skatter og avgifter oppgitt. Menon har en database over alle norske bedrifters 

regnskaper, og vi kan med denne som utgangspunkt i denne beregne hvor stor andel av den reiselivsrelaterte 

omsetningen som ender som skatteinntekter. Dette er beregnet ved å multiplisere reiselivsrelatert omsetning i 

de aktuelle næringer med forholdet mellom omsetning og skatt innen de aktuelle næringer.    
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I figuren nedenfor vises forholdet mellom omsetning og skatt innen de aktuelle næringer.  

Figur 4-3 Forholdet mellom omsetning og skatt innenfor de ulike næringene 

 

Våre beregninger viser at effekten på offentlige inntekter som følge av selskapsskatt, merverdiavgift mv. er på 

rundt 51 millioner kroner. Dette gir en gjennomsnittlig skatteandel på 30 prosent for de berørte næringene.  

Det offentlige får imidlertid også inntekter gjennom skatt på lønnsinntekt. Direkte skatter (trygdeavgift, skatt 

på alminnelig inntekt, toppskatt og formuesskatt) utgjør i gjennomsnitt 24,9 prosent av bruttoinntekten for alle 

nordmenn over 17 år6 Dette er derfor lagt til grunn i beregningene. Offentlige inntekter som følge av 

personskatt finnes da ved følgende regnestykke:  

 

Offentlig inntekt av personskatt= sysselsettingseffekt*gjennomsnittslønn*skatteprosent 

 

Vi finner da at total effekt på skatteinngang som følge av inntektsskatt er om lag 11 millioner, og andreordens 

skatteinntekt på 4 millioner.  

Total skatteeffekt som følge av reiselivsvirksomheten beregnes følgelig til å være omtrent 66 millioner kroner. 

 

  

                                                                 
6(Finansdepartementet 2011, tale/artikkel 11.2.2011). 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/taler_artikler/taler_og_artikler_av_ovrig_politisk_lede/statssekretaer_schjerva/2011/kor-
mykje-skatt-betaler-vi.html?id=633431   
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5. Effekten av ulike endringer i gjestedøgn 

5.1. Effekten av 10 % reduksjon i gjestedøgn 

Vi viser i dette kapitlet hvilken effekt en redusert satsing på reiseliv vil kunne få. I den forbindelse viser vi 

hvilken effekt en 10 prosents reduksjon i hotell-, camping- og cruisetrafikken har på omsetning og sysselsetting. 

Vi antar at bruken av private hytter i stor grad er uavhengig av disse forholdene, og forutsetter derfor at denne 

er stabil. 

Med en reduksjon i kommersielle gjestedøgn viser våre beregninger at omsetningen i reiselivsnæringen i 

Narvik-regionen reduseres med om lag 15 millioner fra 170 til 155 mill. NOK. Omsetningstapet vil være sterkest 

innenfor hotell og restaurantnæringen, med 8 mill. NOK. Dagligvarehandelen og privat tjenesteyting vil 

imidlertid også oppleve tap, på til sammen 6 mill. NOK, dvs. 38 % av omsetningstapet. 

Tabell 5-1 Effekten av 10 % reduksjon i gjestedøgn på omsetning (kilde: Menon 2010) 

 

 

Omsetning 2010 

(tall i mill. NOK) 

Omsetning ved 10 % 

reduksjon i gjestedøgn 

Endring i omsetning 

(mill. nok) 

Hotell og restaurant 90 82 -8 

Transport 22 20 -2 

Dagligvarer 39 36 -3 

Annen privat tjenesteyting 19 18 -1 

SUM 170 155 -15 

 

Med en reduksjon på 10 % i kommersielle gjestedøgn, vil sysselsettingen gå ned fra 190 til 172, dvs. med 18 

ansatte.  Ser vi på de ulike bransjene, vil en reduksjon på 10 % gjestedøgn føre til en nedgang på 11 sysselsatte 

innenfor hotell- og restaurantnæringen, mens «annen privat tjenesteyting» vil miste 3 sysselsatte. Dette er vist 

i tabellen nedenfor.  

Tabell 5-2 Effekten av 10 % reduksjon i gjestedøgn på sysselsetting (kilde: Menon 2010) 

 

 

Sysselsetting 

2010  

 

Sysselsetting ved 

10 % reduksjon i 

gjestedøgn 

Endring i sysselsetting (antall 

sysselsatte) 

Hotell og restaurant 122 111 -11 

Transport 17 15 -2 

Dagligvarer 7 6 -1 

Annen privat tjenesteyting 31 28 -3 

Andre ordens sysselsettingseffekt 13 12 -1 

SUM 190 172 -18 

 

Samtidig er det grunn til å understreke at en reduksjon i den reiselivsrelaterte sysselsettingen trolig ikke ville 

redusert sysselsettingen som helhet. Norge har per i dag full sysselsetting og behov for ytterligere arbeidskraft i 

en rekke næringer. Redusert behov for arbeidskraft i reiselivsnæringen vil derfor trolig ikke øke 

arbeidsledigheten.  Det er imidlertid grunn til å vente at dette vil kreve en viss omstillingsperiode, og at 
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arbeidsledigheten på kort sikt kan øke noe.  Dette er grundig dokumentert av Salvanes (2008).   Samtidig vil en 

reduksjon i reiselivet trolig gjøre variasjonen i regionens tilbud til innbyggerne dårligere, noe som igjen kan 

gjøre det mindre attraktivt å bo i en region. 

5.2. Effekten av 10 % økning i gjestedøgn 

Vi viser i dette kapitlet hvilken effekt en økt satsing på reiseliv vil kunne få. I den forbindelse viser vi hvilken 

effekt en 10 prosents økning i hotell-, camping- og cruisetrafikken har på omsetning og sysselsetting. Vi antar at 

bruken av private hytter i stor grad er uavhengig av disse forholdene, og forutsetter derfor at denne er stabil. 

Våre beregninger viser at en vekst på 10 prosent kommersielle gjestedøgn vil øke omsetningen fra 170 mill. 

NOK til 187 mill. NOK, dvs. med 17 millioner NOK. Omsetningsøkningen vil være sterkest innenfor hotell og 

restaurantnæringen, med 9 mill. NOK. Dagligvarehandelen og privat tjenesteyting vil imidlertid også oppleve en 

økning, på til sammen 6 mill. NOK. 

Tabell 5-3 Effekten av 10 % økning i gjestedøgn på omsetning (kilde: Menon 2010) 

 

 

Omsetning 2010 

(tall i mill. NOK) 

Omsetning ved 10 % 

økning i gjestedøgn 

Endring i omsetning 

(mill. nok) 

Hotell og restaurant 90 99 9 

Transport 22 24 2 

Dagligvarer 39 43 4 

Annen privat tjenesteyting 19 21 2 

SUM 170 187 17 

 

Sysselsettingseffekten vil ved en økning på 10 % kommersielle gjestedøgn være 209, som er en økning på 19 

arbeidsplasser.  

Ser vi på de ulike bransjene, vil denne økningen føre til en oppgang på 13 sysselsatte innenfor hotell- og 

restaurantnæringen, handelsnæringen og privat tjenesteyting vil få en økning på 4 sysselsatte. Dette er vist i 

tabellen nedenfor.  

Tabell 5-4 Effekten av 10 % økning i gjestedøgn på sysselsetting (kilde: Menon 2010) 

 

 

Sysselsetting 2010  

 

Sysselsetting ved 10 

% økning i 

gjestedøgn 

Endring i sysselsetting 

(antall sysselsatte) 

Hotell og restaurant 122 135 13 

Transport 17 18 1 

Dagligvarer 7 7 0 

Annen privat tjenesteyting 31 34 3 

Andre ordens sysselsettingseffekt 13 15 2 

SUM 190 209 19 

 

Det er grunn til å vente at et økt arbeidskraftsbehov i næringen ville blitt dekket ved innpendling og noe økning 

i sysselsettingen i regionen. En økning vil derfor trolig ikke redusere arbeidsledigheten som sådan. På den 

annen side preges reiselivsnæringene av at en stor andel arbeider deltid. Økt arbeidskraftsbehov kan derfor 
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løses ved at mange av de ansatte får økt sin stillingsprosent.   Gitt at dette ikke går på bekostning av annet 

deltidsarbeid i andre og mer produktive næringer vil således en økt reiselivsrelatert sysselsetting bidra til økt 

produktivitet. Økt satsning kan dermed være samfunnsøkonomisk lønnsom, gitt at kostnaden ved satsningen 

ikke overstiger skattekilekostnaden (Finansdepartementet, 2007).  

5.3. Effekten av 20 % økning i gjestedøgn 

Vi viser i dette kapitlet hvilken effekt en økt satsing på reiseliv vil kunne få. I den forbindelse viser vi hvilken 

effekt en 20 prosents økning i hotell-, camping- og cruisetrafikken har på omsetning og sysselsetting. Vi antar at 

bruken av private hytter i stor grad er uavhengig av disse forholdene, og forutsetter derfor at denne er stabil. 

Våre beregninger viser at en vekst på 20 prosent kommersielle gjestedøgn vil øke omsetningen fra 170 mill. 

NOK til 204 mill. NOK, dvs. en økning på 34 millioner NOK. Omsetningsøkningen vil være sterkest innenfor 

hotell og restaurantnæringen, med 18 mill. NOK. Dagligvarehandelen og privat tjenesteyting vil imidlertid også 

oppleve en økning, på til sammen 12 mill. NOK. 

Tabell 5-5 Effekten av 10 % økning i gjestedøgn på omsetning (kilde: Menon 2010) 

 

 

Omsetning 2010 (tall 

i mill. NOK) 

Omsetning ved 20 % økning i 

gjestedøgn 

Endring i omsetning 

(mill. nok) 

Hotell og restaurant 90 108 18 

Transport 22 26 4 

Dagligvarer 39 47 8 

Annen privat tjenesteyting 19 23 4 

SUM 170 204 34 

 

Sysselsettingseffekten vil ved en økning på 20 % kommersielle gjestedøgn være 228, som er en økning på 38 

arbeidsplasser.  

Ser vi på de ulike bransjene, vil denne økningen føre til en oppgang på 25 sysselsatte innenfor hotell- og 

restaurantnæringen, mens handelsnæringen og privat tjenesteyting vil få en økning på 7 sysselsatte. Dette er 

vist i tabellen nedenfor.  

Tabell 5-6 Effekten av 20 % økning i gjestedøgn på sysselsetting (kilde: Menon 2010) 

 

 

Sysselsetting 

2010  

 

Sysselsetting ved 20 % 

økning i gjestedøgn 

Endring i sysselsetting (antall 

sysselsatte) 

Hotell og restaurant 122 147 25 

Transport 17 20 3 

Dagligvarer 7 8 1 

Annen privat tjenesteyting 31 37 6 

Andre ordens sysselsettingseffekt 13 16 3 

SUM 190 228 38 
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6. Effekten av ett cruiseskipsanløp 

I dette kapitelet viser vi hvilken omsetningseffekt det vil ha for de ulike næringene i Narvik, hvis det kommer 

ett cruiseanløp til byen. 

6.1. Forbruk blant cruiseturister på land (på egenhånd) 

For å finne gjennomsnittlig forbruk og forbruksmønster på land, har vi vurdert ulike cruiseundersøkelser, 

deriblant Horwath 2006 og Grontmij/Carl Bro 20107.  

Grontmij (2010) viser at gjennomsnittsforbruket for en cruiseturist på land var på 550 kroner (eksklusiv 

kostnader til turarrangementer). Det gjennomsnittlige forbruket i Grontmijs undersøkelse ligger noe høyere 

enn det anslåtte tallet for europeiske cruiseturister i gjennomsnitt; 485 kroner pr. døgn (The European Cruise 

Council ECC). Det er imidlertid vesentlig høyere enn Horwath (2010) fant i sin cruiserapport; 249 kroner.  

I denne rapporten tar vi utgangspunkt i tallet fra Grontmij/Carl Bro (2010), da det er et nyere tall (2010 vs. 

2006) og det er grunn til å tro at cruiseturistenes forbruk er endret i denne femårs perioden, samt at det ligger 

tettere opp til det europeiske gjennomsnittet, og at det er naturlig å tenke seg at forbruket i Norge er høyere 

da Norge generelt er dyrere enn andre Europeiske land.  

Vi tar altså utgangspunkt i at hver cruisegjest har et gjennomsnitts forbruk på land på 550 kroner.  

I Grontmij er ikke forbruksmønsteret rapportert, vi velger derfor å legge forbruksmønsteret som fremkommer i 

Horwaths cruiserapport til grunn (se tabell under). 

Tabell 6-1 Forbruk på landbesøk på egenhånd (gjennomsnittlig forbruk prosent), etter type vare og tjeneste (kilde: 

Horwath 2006) 

Forbrukskategori Forbruk % 

Shopping (klær, sko, gaver, suvenirer osv.) 51 

Restaurant, kafe og kiosk 21 

Transport (buss, trikk, T-bane, taxi) 10 

Inngang museer og andre attraksjoner 8 

Detaljhandel mat, drikke osv. 6 

Ikke forhåndsbetalt sightseeing 2 

Andre utgifter 1 

SUM 100 

 

Skipene som ankommer Narvik per i dag er mindre enn de som ankommer Oslo og Bergen (hhv. 1810 og 1326 

passasjerer). Iht. cruisekoordinator i Narvik er gjennomsnittlig passasjerantall på skipene i Narvik, 800.  

                                                                 
7 Kilde: Grontmij/Carl Bro (2010), «Gjesteundersøkelse for Cruiseturismen» 
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Andelen av cruiseturistene som går i land og bruker penger på egenhånd (utenom ekskursjoner), ligger på ca. 

60 %. Dvs. at dersom det kommer ett cruiseskip til Narvik, vil 480 passasjerer gå i land. 

Når hver av disse har et forbruk på 550 kroner, vil omsetningen fra ett cruiseskip være på om lag 263.000 

kroner. 

Denne omsetningen vil fordele seg som vist i tabellen under. Gitt ovenstående forutsetninger, betyr dette at 

næringslivet i Narvik får en meromsetning på 264.000 kroner per cruiseanløp. Av denne omsetningen vil 

handelsnæringen tjene 153.000 kroner, og dette kommer både kjøpesentre, kles- og skobutikker, gavebutikker, 

suvenirbutikker  og matbutikker til gode. For byens restauranter, kafeer og kiosker vil ett cruiseanløp gi 55.000 

kroner i meromsetning, mens transportnæringen tjener 26.000 kroner pr. cruiseanløp. Attraksjonene i Narvik 

vil få en meromsetning på ca. 21.000 kroner. 

Tabell 6-2 Omsetning pr. forbrukskategori per cruiseanløp i Narvik (kilde: bearbeidet av Menon)  

Forbrukskategori Omsetning pr.  

forbrukskategori 

Omsetning i 

prosent av  

totalen for ett 

cruiseanløp 

Shopping (klær, sko, gaver, suvenirer osv.) 135 000 51 

Restaurant, kafe og kiosk 55 000 21 

Transport (buss, trikk, T-bane, taxi) 26 000 10 

Inngang museer og andre attraksjoner 21 000 8 

Detaljhandel mat, drikke osv. 18 000 7 

Ikke forhåndsbetalt sightseeing 5 000 2 

Andre utgifter 3 000 1 

 

SUM 

 
263 000 

 
100 

 

6.2. Forbruk blant cruiseturister på ekskursjon 

For å finne gjennomsnittlig forbruk blant cruiseturistene som er på ekskursjon har Cruise Narvik bidratt med 

passasjer- og forbrukstall. 

I 2011 hadde Narvik 6 cruiseanløp. 1 452 passasjerer deltok på ekskursjon, og dette ga en totalomsetning på 

540.000 kroner (ikke kostnader betalt på skipet). Gjennomsnittlig forbruk pr. ekskursjon pr. gjest var dermed på 

370 kroner.  

Vi tar imidlertid utgangspunkt i et gjennomsnittsskip på 800 passasjerer. Gjennomsnittlig er det 35 prosent av 

passasjerene som deltar på ekskursjoner, dvs. 280 passasjerer. Dette gir en omsetning på ekskursjoner pr. skip 

på 103.600 kroner.  

Denne omsetningen fordeler seg på ulike bransjer.  
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Tall fra Cruise Narvik viser at omsetningen fra ekskursjonsturistene fordeler seg som vist i tabellen under, på 

ulike bransjer. Transportnæringen mottar om lag 66 prosent av omsetningen, tjenestenæring (inkl. guider) 

mottar 19 prosent og attraksjonene 15 prosent. 

 Som vist i tabellen under er det transportnæringen som tjener klart mest på at cruisepassasjerene er på 

ekskursjoner, ca. 68.000 kroner pr. anløp. Tjenesteytende næring, inkludert guidetjenester, tjener ca. 20.000 

kroner pr. anløp, mens attraksjoner tjener ca. 16.000 kroner pr. cruiseanløp.  

Tabell 6-3 Total omsetning for cruiseanløp fordelt på bransjer  

Bransje Omsetning pr. bransje, Omsetning i prosent av  

Transport 68 000 66 

Tjenester, inkl. guiding 20 000 19 

Attraksjoner 16 000 15 

Totalt 104 000 100 

 

6.3. Forbruk blant cruiseturister på egenhånd og på ekskursjon 

Slår vi sammen omsetningen for både de cruisepassasjerene som går i land på egenhånd, og de som deltar på 

ekskursjoner, vil inntektene pr. cruiseanløp fordele seg som vist i tabellen under.  

Totalomsetningen pr. cruiseanløp vil ligge på ca. 367.000 kroner. Det innebærer at dersom Narvik klarer å 

tiltrekke seg ett cruiseanløp til, vil næringslivet i Narvik sitte igjen med en meromsetning på 367.000 kroner. 

Den næringen som tjener klart mest på cruiseanløp er varehandelen. Per cruiseanløp tjener varehandelen, dvs. 

dagligvarebutikker, kjøpesentre, klesbutikker, elektronikkbutikker osv., 153.000 kroner (42 % av 

totalomsetningen av ett cruiseanløp).  

Transportnæringen som omfatter både turistbusser, rutebusser og taxier får om lag en fjerdedel av det 

cruisepassasjerene omsetter på land, ca. 94.000 kroner. Serveringsnæringen tjener om lag 55.000 kroner, mens 

attraksjoner og ikke-forhåndsbetalt sightseeing tjener ca. 42.000 kroner.  Andre tjenesteleverandører som bl.a. 

guideselskap, tjener ca. 20.000 pr. cruiseanløp. 

Tabell 6-4 Omsetning pr. forbrukskategori per cruiseanløp i Narvik, blant passasjerer på egenhånd og på ekskursjon   

Bransje Omsetning pr.  

bransje pr. cruiseanløp 

Omsetning i prosent av totalen 

for ett cruiseanløp 

Varehandel 
153 000 42 

Transport  94 000 26 

Servering og kiosk 
55 000 15 

Attraksjoner og sightseeing 
42 000 11 

Tjenester, inkl. guiding 
20 000 5 

Annet 3 000 1 

 

SUM 

367 000 100 
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