
 

Vedr. høring om ytterligere smitteverntiltak 

 
Det vises til epost av 16. desember, der det ble bedt om synspunkter eller forslag til 
ytterligere smitteverntiltak.  
 

Svært mange av NHO Reiselivs medlemsbedrifter har allerede stengt helt eller delvis ned, til dels 

som en direkte konsekvens av smitteverntiltak som skjenkestopp og arrangementsforbud, og til dels 

fordi reiserestriksjoner, færre arbeidsreiser og oppfordringer om holde seg hjemme gjør at 

kundegrunnlaget blir for lite. En fersk NHO-analyse viser at norske reiselivsbedrifter har 

tapt nær 57 milliarder kroner fra januar til og med november 2020, som følge av koronakrisen.   

Analysen, gjennomført av NHO på oppdrag for NHO Reiseliv, viser at samlet turistkonsum har falt 

med drøyt 32 prosent fra januar til og med november 2020 sammenlignet med samme periode 

i 2019.   

 

Vi setter pris på muligheten til å komme med innspill. NHO Reiseliv mener at det er viktig at man 

har både smittevern og opprettholdelse av arbeidsplasser som målsetting for de tiltakene som 

vurderes. Det betyr at vi tar til orde for en større grad av differensiering av tiltakene, basert på 

risiko og lokal smittesituasjon. 

 

Det er stor forskjell på konferanse og festlige arrangementer/ sosiale sammenkomster. Dette gir seg 

for så vidt utslag i dagens Covid-19 forskrift, hvor det er ulike begrensninger i antall personer som 

kan delta på ulike typer arrangementer. Likevel sidestiller forskriften i dag konserter på kveldstid 

og seminarer/ kurs på dagtid. Videre er det forskjell på arrangementer som avholdes på hotell/ 

konferansested/ restaurant o.l., med profesjonelle aktører som følger standarder for godt smittevern, 

og arrangementer som foregår i private eller leide lokaler i regi av ikke-profesjonelle. Også dette 

sidestilles i forskriften i dag. En enda større grad av differensiering vil bidra til at flere ansatte kan 

holdes i arbeid.  

 

Videre mener vi at det er grunnlag for å innføre et skille mellom bar/ utested, og restaurant, slik at 

for eksempel restauranter/ serveringssteder med matservering kan fortsette å servere alkohol, 

eventuelt i et begrenset tidsrom.  

 

Tiltak som skjenkestopp og innslippsstopp mener vi bør være virkemidler som innføres lokalt når 

lokale forhold tilsier at det er nødvendig.  

 

Generelt tar vi til ordet for større bruk av lokale tiltak, fremfor nasjonale restriksjoner. Dette vil 

muligens påføre kommunene større arbeidsbyrde, noe vi har forståelse for at man ønsker å unngå, 

men det vil være riktig for å opprettholde mest mulig aktivitet og bevare flest mulig arbeidsplasser. 

For å lette det kommunale arbeidet tar vi til ordet for at det opprettes en liste over hvilke tiltak for 

reiselivet som kommuner kan sette i verk ved smitteutbrudd – en form for gul og rød veileder for 
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reiselivet. En slik liste/ veileder vil skape forutsigbarhet både for bransjen og kommunene, samtidig 

som man opprettholder aktivitet i de områdene der dette er mulig. Vi stiller oss tilgjengelig for å 

være med på å utarbeide en slik veileder.   

 

Ved ytterligere innstramminger og nedstengning, må man også vurdere et enda sterkere skille 

mellom aktiviteter som foregår utendørs og aktiviteter som foregår innendørs. Det er bred enighet 

blant smittevernmyndigheter om at utendørsaktiviteter gir mindre risiko for smitte. Dette tilsier at 

for eksempel alpinanlegg og utendørs opplevelsesaktiviteter (skiturer med guide, hundekjøring, 

nordlysturer osv) bør kunne holde åpent lengre enn aktiviteter som foregår innendørs.  

 

 

Gode smitteverntiltak er viktige for å begrense smitte og kan, om de fungerer etter hensikten, bidra 

til å opprettholde aktivitet som ellers måtte stengt ned. Vi ber i den sammenheng om 

innspill/forslag til ytterligere smittevernkrav tilpasset ulike aktiviteter i deres virksomhet. 

 

Vi viser for øvrig til våre og NHOs innspill i tidligere oversendt notat om differensiering.  

Til slutt ønsker vi å presisere at NHO Reiseliv kjenner bransjen godt og har mulighet til komme 

med innspill og bidra i diskusjoner på kort varsel.  

 

Med vennlig hilsen 

På vegne av NHO Reiseliv 
 

                                                                
Kristin Krohn Devold                Kjersti Aastad  

  
     Administrerende direktør          Fung. næringspolitisk fagsjef  
 


