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Årsberetning 2019 

Visit Indre Østfold 
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Årsberetning 2019 
Visit Indre Østfold 
 
Styringsgruppegruppe: 

Visit Indre Østfold har hatt følgende styringsgruppe: 
 

Vidar Østenby  Marker Kommune 
David Koht-Norbye Østfoldbadet 

Rune Melleby  Trøgstad kommune 
Marit Bjørnland  Scandic Brennemoen 

Anja Guererra  Rakkestad Næringsråd 

Kristine Hasle  Askim Kommune 
Håvard Andresen  Askim Næringsutvikling 

 
Grete Elgetun  Visit Indre Østfold 

Camilla Nordmo  Visit Indre Østfold 
 

Styringsgruppemøter 
Det er avholdt 4 styringsgruppemøter i 2019  

 
 

 
Strategi for Visit Indre Østfold 2019 – 2022 

 
Vi har i løpet av året jobbet opp en strategi 

for Visit Indre Østfold, som er forankret hos 
styringsgruppen og sendt ut til medlemmene 

og kommunene.  

 
Her har vi sagt at våre fire strategiske 

områder i denne perioden skal være 
 

1. barn 
2. natur 

3. bad 
4. mat 

5. infrastruktur 
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Markedsføringsaktiviteter 
 

Opplev Indre Østfold guiden 2019 
 

Guiden var ferdig produsert til reiselivsmessa i 
begynnelsen av januar. Vi hadde som året før 

norsk og engelsk utgave i en og samme guide. 
 

Totalt produsert 45 000. 
 

Guiden har som vanlig blitt svært godt mottatt 
både blant medlemmer, tilreisende og 

innbyggere i Indre Østfold. 
 

Også i 2019 ble det lagt vekt på samarbeide 

med flere instanser i regionen for å ha mer 
utfyllende informasjon om valgte temaer, det 

være seg Haldenkanalen, event, fiske i Indre 
Østfold, mat mm. 

 
 

 
 

Guide- distribusjon 2019 
Våren 2019 ble guiden husstand distribuert i egen region igjen. Det er 3 

år siden sist vi distribuerte i egen region. Visit Indre Østfold, jobber like 
mye for innbyggerne i Indre Østfold, bevisstgjøre nærmiljøet om det som 

finnes av tilbud ikke langt unna. 
 

Guiden ble distribuert gjennom medlemmer, kommunene, på 

turistkontorene i hele Østfold, på turistinformasjonen på Svinesund, på 
kjøpesenteret i Töcksfors, på turistkontoret i Årjäng, Tôcksfors, Säffle og 

Dalsland, og på vår sommeråpne turistinformasjon på Ørje. 
 

Visit Østfold – som vi er medeier av – har også inngått et samarbeid om 
brosjyredistribusjon på turistkontoret i Oslo, så de betalte for vår plass 

her.  
 

I tillegg til distribusjonen gjennom turistkontorene som nevnt over, har 
Visit Indre Østfold egne brosjyrestativ på strategiske steder i regionen; 

 
Brosjyrestativ på Østfoldbadet 

Brosjyrestativet på Østfoldbadet er en suksess. Svært mye materiale blir 
formidlet gjennom dette, og mange av medlemmene i Visit Indre Østfold 

er flinke og påpasselige til å fylle opp med eget materiale.  
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Brosjyrestativ på Morenen kjøpesenter 
Stativet er tilsvarende det som står på Østfoldbadet, - litt mindre, og 

medlemmene selv er ansvarlige for å følge opp egne brosjyrer.  
 

Brosjyrestativ på Töcksfors kjøpesenter 
Stativet er tilsvarende det som står på Morenen kjøpesenter. Og her står 

vi sammen med Årjäng turist som har sine brosjyrehyller.  
 

 
Leide eget lokale for brosjyreutstilling på Töcksfors kjøpesenter 

Sommeren 2019 – juni – september, leide vi også ett eget lokale på 
Töcksfors kjøpesenter hvor vi laget egen Indre Østfold utstilling.  

Medlemmene kunne sette opp rollups og brosjyrer. 
Romsåsen gruver laget eget skilt stativ som ble satt opp. 

Det gikk mye brosjyrer her så Årjäng kommune og vi laget en avtale om 

at vi var minimum en gang hver i uken å så etter og fylte på brosjyrer 
her.  

 
 

Turproduksjon 
 

Visit Indre Østfold lager hvert år en 
dagstur katalog med forslag på 7 

konkrete turer i Indre Østfold for lag og 
foreninger. 

 
Dagsturkatalogen for 2020 ble sendt ut 

digitalt til omkring 70 turoperatører og til 
om lag 50 lag/foreninger.  

 
I 2019 laget vi den neste versjonen for 2 

år, så denne er for 2020 / 2021. 

 
Den er trykket i 7.500 eks. og ligger 

digitalt på våre nettsider.  
 

Er også sendt kommunene og 
reiselivsaktørene for at disse skal legge 

på sine sider. 
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Internett 
 

Arbeidet med nettsidene våre, 
www.visitindre.no er en 

kontinuerlig prosess. 
 

I februar 2012 – nye nettsider i 
samarbeid med de 4 andre 

reiselivsorganisasjonene i 
Østfold www.visitøstfold.no for 

å øke kompetansen og 
synligheten. Dette samarbeide 

har i de senere år utviklet seg 
videre – og vi har i dag et 

samarbeid med Oslo, Vestfold, 

Akershus, Hedemark – Visit 
Oslo region (VOR) – med egen 

nettside - 
http://www.visitoslo.com/en/osloregion/  

 
 

Vi har også et samarbeid med Haldenkanalen Regionalpark 
www.visithaldenkanalen.no. Alle våre medlemmer i grensekommunene 

blir også synlig på denne portalen. Den ligger under vår plattform. 
 

Vår «hva skjer» kalender er eksportert til Haldenvassdragets kanalselskap 
-  www.visithaldenkanalen.no så informasjon som vi registrerer på de tre 

grensekommunene blir synlig på deres hva skjer kalender. 
 

Sidene våre er responsive – dvs. at de er tilpasset nettbrett og 
smarttelefoner. 

 

Utvikling av nettsider og portaler er et pågående arbeid, og sidene blir 
ikke bedre enn den informasjonen som registreres. Det har derfor vært en 

prioritert oppgave i Visit Indre Østfold å oppdatere informasjon om våre 
medlemmer, samt å søke nye muligheter for videre utvikling.  

 
Vi forsøker også å fortelle omgivelsene at de selv kan registrere inn 

arrangementer på våre sider. 
 

Alle medlemmer i visit Indre Østfold er nå synlige på Norgesportalen 
www.visitinorway.com og Østfold-portalen   www.visitøstfold.no.  

Informasjon om produkter og tilbud som blir synlig på disse nettstedene, 
hentes fra de 4 reiselivsorganisasjonene i Østfold sine Tellus-baser.  

 

http://www.visitindre.no/
http://www.visitøstfold.no/
http://www.visitoslo.com/en/osloregion/
http://www.visithaldenkanalen.no/
http://www.visithaldenkanalen.no/
http://www.visitinorway.com/
http://www.visitøstfold.no/
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Vi har i de seneste årene hatt «all time high» - nye rekorder hver 
sommer. I 2018 var det en liten nedgang i juni, men nye høyder i juli og 

august. 2019 ble det ett nytt «all time high» år på oss.  
 

Web og sosiale media må jobbes med kontinuerlig for å få besøk på 
sidene, og for å få flere til å legge merke til oss og bruke våre sider og 

informasjonen som er her. Det er et møysommelig og tidkrevende arbeid. 
 

 
Visit Indre Østfold 

 

  mai.19 mai.18 mai.17 jun.19 jun.18 jun.17 

Besøk             

Økter 6067 3 844 3 597 7247 4 586 4 618 

Brukere 5189 3 091 3 061 6154 3 794 3 894 

Sidevisninger 11842 8 502 8 915 13829 9 966 11 399 

Sider per økt 1,95 2,21 2,48 1,91 2,17 2,47 

Gjennomsnittlig 
øktvarighet 01:19 01:59:00 02:08:00 01:20 01:43:00 01:54:00 

 

 

  jul.19 jul.18 jul.17 aug.19 aug.18 aug.17 

Besøk             

Økter 8286 6 433 5 618 5532 4 821 4 549 

Brukere 7063 5 329 4 741 4816 4 126 3 855 

Sidevisninger 16661 13 545 14 407 10472 10 365 9 901 

Sider per økt 2,01 2,11 2,56 1,89 2,15 2,18 

Gjennomsnittlig 
øktvarighet 1,19 01:35:00 01:57:00 01:12 01:33:00 01:33:00 

 
 

 

 
 
Vi deltar jevnlig på Web forum i samarbeid med hele VOR og egne web 

samlinger med Visit Østfold. 
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Sosiale media 
 

Vi har hatt en økning på 254 likere i løpet av året. 
 

Antall likere på Facebook 
 

Vi hadde pr. 
31.12.2019  4504  

1.1.2019   4250 

 
Vi har kjørt flere kampanjer i løpet av året i forbindelse med ferie og annet. Både betalte og 

organiske. Vi har hatt 20 betalte kampanjer, og begynte i 2019 å bruke verktøyet Facebook 

business manager for bedre å målrette kampanjene. 
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Instagram 

Vi blir stadig bedre og mer aktive på Instagram også. 
Her har det vært en jevn og god økning de siste to årene, 

etter at vi økte bemanningen, og vi fikk litt mer kapasitet 
til å jobbe med flere plattformer. 

  
30.1.2020 – 409 innlegg – og 1638 følgere 

8.1 2019 – 244 innlegg – og 1205 følgere 
2.1.2018 - 97 innlegg – og 631 følgere 

 
Stories har blitt en viktig trafikkdriver som vi kommer til 

å fokusere mer på neste år. 
 

Badelandene.no 

Organisasjonen badelandene.no – som består av 30 badeland 
over hele landet, kjøper tjenester av Visit Indre Østfold. 

 
Grete jobber ca. 10% som koordinator for organisasjonen. På 

den måten kan vi også finansiere deler av Camilla Nordmo sin 
stilling. 

 
For øvrig har vi følgende fordeling av stillingsprosent.  

Grete Elgetun – 100 % stilling 
Camilla Nordmo – 20 % stilling 

 
Marker kommune er vertskommune for Visit Indre Østfold, og 

vi er begge ansatt gjennom kommunen.  

 

 
Informasjon rett i lomma 

Visitnorway har en app hvor man kan 
få informasjon vedr. overnatting, 

restauranter, hva skjer etc. på 
mobiltelefonen av bl.a. det som ligger 

nærmest. Det er informasjonen som 
Visit Indre Østfold registrerer, som 

ligger til grunn for informasjonen som 

kommer opp.  
 

I februar 2013 lanserte Østfold sin 
egen app. Visit Indre Østfold besluttet 

i 2017 å gå ut av Østfold sin egen app 
– og ikke være med i dette 

samarbeide lengre. Da vi syntes Visit 
Norway sin app fungerer mye bedre og gjør samme 

nytten. 
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Annet informasjonsarbeid – Videre gående skole 
Visit Indre Østfold har et godt samarbeid med de videregående skolene i 

Askim og Mysen, og har årlig de siste årene presentert organisasjonen og 
regionen sett fra et reiselivsståsted for elevene i klasser rettet mot service 

og reiseliv. I 2019 Har vi også fått henvendelse, men pga. 
arbeidskapasitet i høst har vi måtte si nei til dette.  

Men har avtale om å ta en tur i februar 2020.  
 

 
 

Reiselivsmesser 
 

Telenor Arena 11.-13 januar  
 Vi har de siste årene stått samlet sammen under Østfold på Telenor 

Arena på Fornebu. Våre medlemmer får alltid tilbud om å være med å 

bemanne stand. Under fagbiten av messen / første del av fredagen - kom 
Bamsrudlåven og delte ut is. Dette var meget vellykket. Standen og 

messen   var godt besøkt – 42.524. 
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Yrkesmesse Askim  
 

For første gang arrangerte Askim Næringsutvikling yrkesmesse i Askim, 
og vi var til stede. Messa hadde fokus på videregående utdanning, 

rekruttering, kompetanseheving, og omdømmebygging av yrkesfag. 

Elever fra 9 & 10. klasse samt foreldre tok turen innom.  
 

Morenen kjøpesenter 2. februar 
 

I forbindelse med Smaalenene avis sin reisesjanse, 
arrangerte vi i samarbeid med Morenen Kjøpesenter 

reiselivsmesse på Morenen kjøpesenter. Det var 17 
påmeldte aktører og ca. 3000 personer innom senteret 

denne dagen. I evalueringen var utstillerne fornøyd, så 
vi vil arrangere dette i februar 2020 også. 

 
Det var gratis å delta for reiselivsaktørene.  
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Vi markedsførte alle bedriftene som var med gratis gjennom Morenen, 
Smaalenenes avis og våre egne kanaler. 

 
Fiets en Wandelbeurzen, Utrecht Nederland – 1.-3. mars 

 

Haldenkanalen regionalpark deltok på messe i Nederland, og vi var med 
for å representere disse og hele Indre Østfold regionen. 

 
Da vi var eneste norske stand, med unntak av Pilgrimsleden, fikk vi mye 

oppmerksomhet  
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Sommeråpen turistinformasjon 17. juni – 16. august 

 
I sommer var vi på plass under E18 brua på brygga i 

Ørje igjen. (åpnet første gang 2016) Vi bemannet denne 
selv i sommer ved hjelp av Michelle Yasmin Strand og 

Elise Elgetun i helger og ferieavvikling. De var begge 
nye sommeren 2019, og har sagt seg villige til å 

fortsette i 2020. 
 

I 2019 ca. 1000 fordelt på 14 nasjoner 
I 2018 1013 innom fordelt på 22 nasjoner 

I 2017 1131 innom fordelt på 21 nasjoner.  

I 2016 958 innom fordelt på 24 nasjoner. 
 

Vi har tidligere hatt Turistinformasjon i 5 år på Haldenvassdragets 
kanalmuseum. Turist info er skiltet fra E18 med info-flagg. Vi får ikke ha 

skilt på E18, da vi kun er sesong åpent. Responsen fra både besøkende og 
medlemmer har vært god.  

 
 

Åpent resten av året – Storgt. 55 
I mars 2018 flyttet vi fra Marker 

Rådhus og ut til Fellesbygget 
bak banken i Ørje – og ble 

samlokalisert med 
Haldenkanalen Regionalpark, 

Haldenvassdragets 
kanalselskap, 

Utmarksavdelingen og 

vannområde.  
 

Da vi nå har helårsåpent, men 
med to lokasjoner - vil vi også 

prøve å få bedre skilting fra E18 
– selv om det ikke lyktes oss i 

2018 / 2019. 
  

Kontoret her er åpent for 
publikum  

mandag-fredag kl. 07.30 – 
15.30. 
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Medlemsaktiviteter 
 

 
Medlemsnytt 

I løpet av 2019 har Visit Indre Østfold sendt ut jevnlig info.  
Målgruppen er i første omgang medlemsbedrifter og kommuner. Dette 

inneholder informasjon om forestående arrangementer og tilstelninger, 
små rapporter fra tiltak som har blitt gjennomført, kort om nye 

medlemmer, praktisk informasjon og annet. 
 

 
 

Nyhetsbrev 
Pga. GDPR har vårt antall av mottakere av mail sunket drastisk – da alle 

må godkjenne at vi sender disse mail. Vi ser det er vanskelig å samle inn 

disse godkjennelsene, så vi har gått bort fra nyhetsbrev, og satser mer på 
sosiale media.  

 
 

Antall medlemmer 
 

Visit Indre Østfold hadde totalt 60 betalende medlemsbedrifter i 2019.  
Kommunene og sparebankene er ikke inkludert. (det var de i tidligere 

statistikker). Medlemmene er fordelt i følgende kommuner: 
 

 Aremark Askim Hobøl Eidsberg Rakkestad Rømskog Spydeberg Trøgstad Marker Skiptvet 

2019 6 12 3 14 5 3 3 2 12 2 

2018 7 14 4 16 5 3 4 3 16  

2017 7 11 4 13 5 3 4 3 14  

 
Kontingenten er kr. 2625,- + mva. pr. år. 

Denne har vært uendret siden 2015. 
Det er besluttet i 2019 at man skal endre kontingenten, og basere 

avgiften på antall årsverk. 
 

▪ priser som presenteres på medlemsmøte høsten 2019  

• 0-5 årsverk  3000,- + mva.  

• 5-10 årsverk 4000,- + mva. 

• 10-25 årsverk 5500,- + mva. 
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Regnskap 

Regnskapssammendrag Visit Indre Østfold   

   

 Regnskap Regnskap 

 2018 2019 

Personalkostnader, inkl turistverter 854 081 871 494 

Kontormateriell 0 319 

Kommunal bevertning 10 374 7 348 

Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 58 676 66 862 

Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd 8 156 5 462 

Annonse, reklame, informasjon 317 088 409 241 

Opplæring, kurs 56 603 11 625 

Utgifter og godtgjørelse for reiser, diett bil m.v som er opplysningspliktig 20 087 18 612 

Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler 4 651 2 394 

Strøm 15 000 0 

Forsikring og utgifter til vakthold og sikring 0 4 221 

Leie av lokaler og grunn 34 216 61 464 

Avgifter, gebyrer, lisenser m.v 91 578 108 668 

Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler 45 485 1 600 

Andre tjenester - innleid hjelp (Camilla) 131 404 233 350 

Merverdiavgift som gir rett til mva kompensasjon 178 880 180 199 

Overføring til andre (private) 124 000 124 000 

Tap på fordringer 0 6 197 

Avsetninger til bundne fond 213 534 0 

Sum utgifter 2 161 794 2 111 038 

   

Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -851 634 -947 396 

Kompensasjon for merverdiavgift -178 880 -180 199 

Refusjon fra kommuner -942 746 -983 442 

Refusjon fra andre (private) -5 000 0 

Overføringer fra andre (private) -183 534 0 

Sum inntekter -2 161 794 -2 111 037 
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Reiselivssatsing i Østfold 

 
Visit Østfold 

Visit Indre Østfold er medeiere av Visit Østfold. 
 

Gjennom Visit Østfold er vi og våre medlemmer vært partner og deltaker i 
flere kampanjer og aktiviteter; 

- Kurs og konferanseprosjektet  
o Event på Latter, Oslo 

o Event i Jakobskirken, Oslo 

- Interreg-prosjektet IDA 
- Grensen som attraksjon 

o Visningsturer 
o Sosiale media kurs 

o Fotokurs 
o Kano / padle brosjyre 

o Matbrosjyre 
o kart 

o Visit Indre har fått digital rådgivning 
- VOR – Visit Oslo region 

o Ulike kampanjer mot utlandet Tyskland / England 
- VOR Matprosjekt - Vi sitter i prosjektgruppa for Visit Østfold 

o Samling på Olavsgaard, Akershus 
- Unionsleden – Vi sitter i styringsgruppen for Visit Østfold 

 
Status – veien videre for Visit Indre Østfold 

 

Fra 1.1 2020 Vil Rømskog kommune bli en del av Aurskog Høland.  
De fem kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Trøgstad blir 

en kommune Indre Østfold.  
 

Så fra 1.1.2020 vil Visit Indre Østfold dekke 5 kommuner. Marker, 
Rakkestad, Aremark, Skiptvet og Indre Østfold. 

 
Helt til slutt vil vi ønske Rømskog Kommune lykke til i ny kommune og 

takke for følget som vi har hatt i alle disse årene.  
 

 
Ørje 4.2.2020 
Godkjent av styringsgruppen 13.2.2020 
Grete Elgetun 


