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Høringsuttalelse vedrørende forslag til utvidet merverdiavgift på kultur- og
idrettsområdet .

Som guideforening i Bergen, i ett av de viktigste områder når det gjelder turistnæring i hele landet,
reagerer vi sterkt på Departementets forslag til utvidet merverdiavgift. Mange guideformidlings-
byråer har allerede kommet med sine uttalelser og vist til flere aspekter i selve meldingen. Disse
uttalelser stiller Bergen Guideforening seg bak. Denne foreliggende uttalelsen begrenser seg derfor
kun til virkningene forslaget vil ha på guidenes situasjon.

Nesten alle foreningens medlemmer er, som autoriserte guider, ansatt ved et guideformidlingsbyrå
og jobber som guide for utenlandske turister. Gjennom de senere år har man kunnet konstatere at
antall oppdrag både har blitt mindre, og oppdragenes varighet har blitt kortere. Dette i seg selv betyr
allerede en nedgang i de fleste guiders inntekt. Som en direkte følge av denne nedgangen i
oppdragsmengde og varighet har guidenes økning i timelønn tilnærmelsesvis vært lik null de siste
årene, og guidenes lønn har derved på langt nær fulgt lønnsutviklingen ellers i arbeidslivet. Med
andre ord: En direkte nedgang i reallønnen.

De utenlandske reiseoperatører krever en god standard på de guidetjenester de forlanger, men i et
høykostland som Norge er de ikke minst opptatt av økonomien . Her i Bergen har man allerede sett
mange eksempler på at kvaliteten er på vikende front. Man flyr inn utenlandske guider eller bruker
"egne"(les utenlandske) reiseledere for å holde kostnadene på et, for dem, akseptabelt nivå. For å si
det enkelt: prisen er allerede blitt mer avgjørende enn kvaliteten på guidingen. Dette vil bli enda mer
fremtredende med departementets forslag som vil bidra til økte priser på de produktene som
guideformidlingsbyråene kan tilby.

Departementets forslag vil, for våre guider, innebære at oppdragsmengden vil gå ytterligere ned, og
inntektene vil uvegerlig følge den samme veien. I tillegg vil kvalitetsaspektet som tunge aktører i
reiselivs-Norge fokuserer så sterkt på for tiden, stå langt mindre sentralt enn ønskelig.
Forhåpentligvis er det ikke dette Departementet tilsikter med sitt forslag.

Bergen Guideforening mener at unntaket for guiding og guidetjenester bør opprettholdes, og at disse
tjenestene ikke må inngå i det foreslåtte lovforslaget.
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