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Året har vært preget av koronaen, med alle restriksjonene som har lagt nesten hele næringsgrunnlaget for                
guider, formidlere, ja, hele reiselivsnæringen, brakk. Konkurser og inntektsbortfall i hele næringen er den triste               
virkeligheten som preger nyhetene. Det er bebudet en vaksine, men det vil ta lang tid før reiselivet og guidenes                   
situasjon bedrer seg. Vi har hatt noen gyldne år frem til 2020, men da krisa kom, slo den hardt. På vårt                     
ledermøte den 5.11 var det noen oppløftende rapporter som ble lagt frem. Flere lokalforeninger har forsøkt å få                  
til guidede turer og arrangementer for medlemmene lokalt. Slike aktiviteter er viktige i disse tider. Det gjelder å                  
holde humøret og «guidemuskelen» oppe. På ledermøtet kom det også innspill til utvikling av den nettbaserte                
guideutdanningen, noe vi vil jobbe videre med. Av og til kommer det spørsmål om verdien av å være medlem i                    
Norges Guideforbund. Gir kontingenten valuta for pengene? Når vi nå er på vei inn i et nytt år, kan vi kanskje                     
stoppe opp og minne hverandre om noe av det som Norges Guideforbund har jobbet med. 

Norges Guideforbund har vært opptatt av å forsøke å påvirke myndighetene til å inkludere guider og formidlere                 
i de kompensasjonspakkene som reiselivet har fått. Bidragene fra det offentlige har vært begrensede, men               
erfaringen er at NHO, Virke og fagbevegelsen har støttet opp under våre krav og initiativer. Guidene som                 
gruppe er spesiell på den måten at en stor andel av praktiserende guider har annen hovedinntekt, det være seg                   
pensjon eller arbeid. Guideyrket er sesongpreget og for de flestes vedkommende dreier oppdragene seg om               
noen korte, hektiske sommermåneder. Mange har relativt begrensede inntekter, og har dermed ikke klart å               
dokumentere et inntektsbortfall som kvalifiserer til kompensasjon. Det er allikevel et tankekors at             
kompensasjonsordningen som omfatter guidene ble vurdert som så lite benyttet at den sto i fare for å bli tatt ut.                    
NHO intervenerte på vegne av NGF og fikk forlenget ordningen. Hvor lenge den vil bli opprettholdt i 2021 er                   
uklart. Dette viser hvor viktig det er for guidene å ha sterke støttespillere som taler vår sak i de foraene vi som                      
gruppe er alt for små til å få innflytelse i. Vi så det da myndighetene ville innføre moms på guidetjenester og vi                      
har sett det under koronaen. 

På den andre siden av pandemien ligger et reiseliv som vil trenge tid på å reise seg. Det vil komme gjester                     
utover i det nye året, men ikke i samme omfang som vi er vante med. Det er mange som ligger i startgropa for å                        
tjene penger igjen. Vi har sett at mange reisearrangører benytter egne guider, det er mange uavhengige                
formidlere som benytter guider uten godkjenning fra NGF. Visitselskaper som tidligere benyttet godkjente             
guider, benytter i stadig større grad guider uten godkjenning, og ser seg ikke for gode til å presse                  
godtgjøringene ned, med argumenter om at det egentlig er mer enn nok guider å ta av. Vi ønsker en ryddig                    
bransje, der godkjente guider blir benyttet. De lokale guideforeningene følger med på de formidlerne og               
visitselskapene som benytter guider uten godkjenning. NGF bruker sine kanaler inn i hovedorganisasjonene for              
å få støtte i kravet om at godkjente guider skal brukes. Det er derfor det er viktig å utvikle og opprettholde                     
kvaliteten hos guidene i hele landet. Det nytter ikke å kreve fortrinn dersom ikke kvaliteten holder mål. Dette                  
gjelder den enkelte guide og det gjelder hele det nasjonale guidekorpset. 
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Vi har en utdanning som er anerkjent, og som vi kan være stolte av. Det som er oppnådd, er resultatet av det                      
ildsjeler har nedlagt av arbeid gjennom mange år. Vi er foreløpig ikke i nærheten av målet som må være en                    
nasjonal godkjenningsordning for guider, noe som vil styrke guidenes posisjon i markedet. NGF er foreløpig               
den organisasjon som utsteder et nasjonalt kompetansebevis. NGF med sine regionale utdanningskontakter            
påser at guideutdanningene følger det minimumskravet som vår vedtatte læreplan inneholder. 

Norges Guideforbund er en interessepolitisk organisasjon for guider. Vi er ikke en arbeidsgiverorganisasjon,             
selv om noen av våre medlemmer er arbeidsgivere. Vi er heller ikke en tradisjonell fagforening, selv om vi er                   
opptatt av at våre medlemmer skal ha anstendige lønns- og arbeidsforhold. En stadig større andel av                
medlemsmassen har etablert egne enkeltpersonsforetak, men den største delen av medlemsmassen får sine             
oppdrag fra lokale formidlere. 

Det er store forventninger til at myndighetene er offensive på reiselivets vegne. NGF er kontaktleddet mellom                
myndighetene og de organiserte guidene. NGF er høringsinstans for politiske dokumenter og en             
samarbeidspartner i saker som omhandler vår del av reiselivet. NGF inviteres inn i viktige drøftinger, selv om                 
det skal legges til at dette ikke har skjedd så ofte med den sittende regjeringen. Det finnes unntak som f. eks                     
spørsmålet om bruken av returprovisjoner i reiselivet, der vi opplevde en stor interesse fra det offentliges side                 
når det gjelder våre medlemmer. 

Lokale guideforeninger og NGF hører sammen. Oslo er viktig av mange årsaker innenfor reiselivet og               
guidevirksomheten. Oslo Guideforening er landets største lokale forening for guider. Oslo har tradisjonelt hatt              
en sentral plass i NGF, fra første dag. Dersom lokale guideforeninger skulle velge å stå utenfor NGF i                  
fremtiden, og dermed fungere som konkurrenter eller alternativer, vil dette være en stor svekkelse av NGFs                
mulighet til å påvirke og ivareta norske godkjente guider. Noen har stilt spørsmålet: Hva er fordelen for meg                  
ved å være medlem av NGF? Kanskje kan et like godt spørsmål være: Hvor hadde du som guide vært uten din                     
lokale guideforening og Norges Guideforbund som en nasjonal interessepolitisk organisasjon? 

Styret i Norges Guideforbund ønsker alle medlemmer av Norges Guideforbund en fredfull jul og et godt nytt år. 
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