Turisme, Norges nye olje?
Vedtatt på Oslo Unge Høyres Representantskap den 22. januar 2020

I dag er Norge sterk avhengig av oljenæringen. Ifølge prognoser så
kommer inntektene fra oljen til å synke i løpet av få år. Norge trenger
flere ben å stå på fremover, derfor er turisme spesielt en av de næringene
Norge bør satse sterkt på fremover.
I dag står den norske turistnæringen for rund 4% av BNP og skaper
verdier for rundt 70 milliarder kroner årlig. I flere av de mest turistutsatte
kommunene og fylkene er ikke infrastrukturen god nok til å håndtere alle
turistene. Dette skaper ofte farlige situasjoner der det ofte er fare for liv.
Kommunene må tilpasse seg turistveksten og forsterke infrastrukturen slik
at kommunene/fylkene kan håndtere en mye sterkere pågang av turister
enn det de har i dag. I større byer skal pengene brukes til å gjøre byen
mer turistvennlig med etablering av gågater, handlegater, etc. For å
finansiere slike store satsninger i hver kommuner, foreslår jeg en
turristavgift hver turist må betale, enten innbakt i hotellprisen eller i
cruisebiletten. Satsene bestemmes av fylkesstyret og forandres etter
behov.
Mye turisme er bra for både næringslivet og landet. Turisme er en sikker
næring med stort potensiale. Selv om Turisme er bra for økonomien og
lokalmiljøet må vi ikke glemme miljøet. Cruiseskip blir ofte sett på som en
miljøversting, selv om cruise næringen står for kun få prosent av totale
utslipp fra skip-næringen ser vi likevel at det påvirker lokalmiljøet inni
fjordene kraftig når skipene slipper ut eksos for å holde generatorene i
gang. Derfor bør vi regulere blant annet cruisetrafikken for å ta hensyn til
miljøet og lokalbefolkningen. Selv om turisme er bra er det viktig at man
tar hensyn til miljøet og lokalsamfunnet både for å bevare det nydelige
landskapet og skape en bærekraftig ny næring.
Oslo Unge Høyre vil:
•
•
•
•
•

Satse på forsterkning av infrastruktur i form av turveier og
utetoaletter der det er nødvendig.
Innføre en cruisekvote i kommuner som har stort pågang av
cruiseturister for miljøhensyn.
Gjøre det lettere å få status som turistkommune.
Grunnlovsfeste allemannsretten.
Gi unntak for allemannsretten for større turistattraksjoner.

