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Reiselivsnæringen kan bidra
NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge
med over 3 500 medlemsbedrifter. Vi er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon NHO.
Medlemsbedriftene er blant annet representert innen overnatting og har rundt 1500
hoteller og overnattingsteder som medlemsbedrifter.
NHO Viken Oslo er den største regionforeningen i NHO med nesten 9 500
medlemsbedrifter som sysselsetter over 217 000 årsverk. Vi er representert i
Fylkesberedskapsrådet.
Vi viser til møtet fredag 4. mars i regi av Statsforvalteren hvor Fylkesberedskapsrådet var
invitert til å lytte, og vi sender dette brevet som oppfølging av dette møtet. I møtet
fremkom det at UDI uttrykte ønske om få oversikt over større bygninger som kan gjøres
tilgjengelig for å huse Ukrainske flyktninger.
NHO Reiseliv vil på vegne av våre medlemmer melde at næringen er beredt til å bidra i
forhold til flyktningesituasjon. Hoteller og andre overnattingssteder er en viktig del av
samfunnsberedskapen, og har lang tradisjon for å stille opp. Det finnes få alternativer som
så raskt kan klare å skaffe husrom til svært mange mennesker om behovet skulle være der.
Senest skjedde dette som karantenehotell under pandemien, hvor NHO Reiseliv også
hadde jevnlig kontakt med Justisdepartementet om dette.
NHO Reiseliv tok derfor sist uke kontakt med de største hotellkjedene for å kartlegge
mulighetene disse har til å bistå myndighetene. Det er allerede kommet klare
tilbakemeldinger om at flere av våre største hotellmedlemmer ønsker å bistå med å gi
husly for Ukrainere på flukt.
Scandic har allerede bidratt med å stille sitt hotell på Helsfyr til disposisjon. Hotellkjedene
sier det er viktig med en ryddig dialog om hvilke hotell og regioner som har de mest
egnede fasilitetene. Konsernledelsen i hotellkjedene melder at de på kort varsel kan stille
opp på møter med myndighetene om hvordan de kan bidra. NHO Reiseliv kan også raskt
samle representanter fra reiselivsnæringen for å få oversikt over tilgjengelig kapasitet.
Ser vi for oss at dette kan bli en langvarig situasjon, vil det neste skritt være å få en mest
mulig smidig overgang fra flyktning og inn i arbeidslivet. Reiselivsnæringen har stort
behov for folk, og har allerede i ti år vært en viktig integreringsnæring. Det er mange
hoteller, restauranter og reiselivsbedrifter som kan trenge arbeidskraft, og vi ønsker også
her å ta imot ukrainere.

2

Med vennlig hilsen

Kristin Krohn Devold
Administrerende direktør
NHO Reiseliv

Benedicte Røer (sign.)
Fungerende regiondirektør
NHO Viken Oslo

