
                                                               

Sammen om bruk av reiselivsbedriftene  

Reiselivsbedriftene i hele landet sliter med manglende aktivitet grunnet myndighetspålagte 

restriksjoner. Nord-Norge er ikke noe unntak. Nordmenn reddet sommeren for noen av 

reiselivsbedriftene våre, men med fortsatt strenge restriksjoner og et rødt Europakart, går 

bransjen en dyster høst og vinter i møte. 

Mange arbeidsplasser er i spill. Kurs og konferansemarkedet er nærmest dødt. Det er ingen store 

kongresser på tapetet og det er få yrkesreisende som bor på hotell.  Mange hoteller og 

møtearrangører opplever avbestillinger fra bedrifter, offentlig sektor og organisasjoner som 

praktiserer strengere regler enn det smittevernmyndighetene anbefaler. For en næring som står 

for en samlet verdiskaping på over 9,5 milliarder kroner og som sysselsetter over 17000 personer i 

Nord-Norge (2019), lover det dårlig for hele landsdelen vår.  

Arrangementer avlyses unødvendig 

Det haster å få på plass en kompensasjonsordning for reiselivet. Like viktig er det imidlertid at 

reiselivsbedriftene brukes innenfor de gjeldende smittevernrådene, og at det ikke innføres en 

føre-var-praksis som er strengere enn nødvendig eller anbefalt.  

Smittevernoverlegen i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen1, har i den forbindelse uttrykt 

bekymring for at for mange arrangementer avlyses, og at for mange praktiserer strengere regler 

enn smittevernmyndighetene. Dette er uvanlige, men viktige, ord fra en smittevernoverlege som 

søker god balanse mellom smittevern og hensynet til bedriftene og de ansatte. Selvpålagte 

smittevernrestriksjoner gir en merbelastning på reiselivsbedriftene som til syvende og sist kan få 

betydning for bedriftens overlevelse, og flere tusen arbeidsplasser i landsdelen vår. 

Oppfordring om å gå sammen for å bruke reiselivsbedriftene 

NHO ser alvorlig på utviklingen og vil gjerne spille på lag med kommunene for å minimere 

konsekvensene av de myndighetspålagte tiltakene. Det kan gjøres ved å: 

1. Jobbe for å videreføre kompensasjonsordningene for den næringen som trolig er rammet 

hardest av de myndighetspålagte smitteverntiltakene. 

2. Aktivt oppfordre bedrifter, organisasjoner og øvrige deler av det offentlige til å ikke 

praktisere strengere smittevernregler enn nødvendig og anbefalt.  

 
1 https://www.nrk.no/nordland/korona-ekspert-kai-brynjar-hagen-i-bodo-bekymret-for-avlysninger-_-vil-hjelpe-hotell-som-sliter-
1.15146458 
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3. Selv benytte hoteller, restauranter og andre reiselivsbedrifter som normalt og planlagt, 

innenfor de gjeldende smittevernreglene. 

4. Aktivt oppfordre bedrifter, organisasjoner og øvrige deler av det offentlige til å benytte 

hoteller, restauranter og andre reiselivsbedrifter som normalt og planlagt, innenfor de 

gjeldende smittevernreglene. 

Vi vil samtidig oppfordre til å involvere NHO Nordland, NHO Arktis og aktuelle landsforeninger 

av NHO når eventuelle nye kommunale smitteverntiltak planlegges innført, slik som forutsatt i 

Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv om kommunale smitteverntiltak som forbyr eller 

begrenser sosial omgang.2 

Oppsummert 

Reiselivsbedriftene i Nord-Norge er forberedt på å fortsatt ta sin del av dugnaden, og skal bidra så 

lenge det er nødvendig for å hindre videre utvikling av pandemien. Næringen trenger imidlertid 

den hjelp den kan få, og det er avgjørende at bedriftene brukes i så stor grad som mulig og 

forsvarlig. Som leverandører av sikre, oversiktlige og tilrettelagte arrangementer vil næringen 

være en del av løsningen på pandemien, snarere enn en del av problemet.  

Vi i NHO-Fellesskapet i Nord-Norge håper derfor kommunene ser positivt på dette initiativet og 

vil være med å bidra til å minimere konsekvensene av pandemien. Vi trenger flere på laget for å 

redde så mange arbeidsplasser og bedrifter som mulig.  

Ta gjerne kontakt med oss. Vi deler gjerne mer informasjon om statusen i reiselivsnæringen og 

om hvordan vi sammen kan bidra for å minimere skadene.  
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2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i---7-2020/id2765446/  
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