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BRANSJENORM FOR HÅNDTERING AV SMITTEVERNTILTAK
VED NORSKE HOTELL- OG OVERNATTINGSBEDRIFTER

OPPDATERT 27. MAI 2021

MÅLSETTING OG BÆRENDE PRINSIPPER
Bransjenormen tar utgangspunkt i de tre
bærende pilarene for smittevern som
Helsedirektoratet har basert sine veiledere på:

VED Å IVERKSETTE ØKTE TILTAK
FOR SMITTEVERN, SKAL
OVERNATTINGSVIRKSOMHETER I
NORGE KUNNE HOLDE ÅPENT OG
TA IMOT GJESTER OG ANSATTE.

God hygiene
Redusert kontakthyppighet mellom
personer
Syke personer skal være i isolasjon/
karantene
Tiltakene er basert på en risikovurdering av
arbeidsoperasjonene og situasjonen i hotell/
overnattingsvirksomhet.
Vi presiserer at hver enkelt virksomhet likevel
må gjøre egne vurderinger og
iverksette de tiltak som de mener er
nødvendige, utfra utformingen av lokalene,
størrelsen på virksomheten, gjestegrunnlaget
og praktiske hensyn. Tiltak må være basert på
Helsedirektoratet sine prinsipper og eventuelle
kommunale
tiltak, og virksomhetene bør etterstrebe en
standard i tråd med intensjonen i denne
veilederen.
Vi gjør oppmerksom på at enkelte
kommuner har egne forskrifter og
anbefalinger som angir særskilte krav til
reiselivsbransjen.

SMITTEVERNTILTAK
FOR OVERNATTINGSBEDRIFTER
Syke gjester og ansatte må holde seg hjemme.
Det er lov til å imot gjester uavhengig av hvilken kommune de kommer fra, forutsatt at alle
smitteverntiltak overholdes. Merk at enkelte kommuner kan ha forskriftsfestet strengere
begrensninger.
Unngå trengsel ved resepsjon, fellesarealer osv.
Vurder tiltak for å organisere kø.
Kortbetaling og annen kontantløs betaling.
Oppfordre gjester til håndvask/ hånddesinfeksjon ved ankomst.
Sørg for hyppig renhold av alle utsatte flater.
Sørg for godt renhold av hotellrom mellom gjester. Fjern pynteputer og sengetepper som
ikke vaskes regelmessig.
Ved bekreftet smittetilfelle, gjennomføres smittevask av hotellrom og andre områder hvor
gjesten oppgir å ha oppholdt seg.
Skjenking av alkohol må opphøre kl 24 og servering av alkohol skal skje ved
bordservering. Det er ikke tillatt å slippe inn nye gjester etter kl 24.
Det skal være minst 1 meter avstand mellom sitteplasser ved ankomst.
Serveringssteder har ikke lov til å ta imot større grupper (private sammenkomster) enn 20
personer. Det gjelder også om de sitter ved forskjellige bord. Begrensningene gjelder
ikke dersom alle gjestene tilhører samme husstand.
Servering fra buffet forutsetter gode smitteverntiltak. Se eget punkt på følgende sider.
Et godt smitteverntiltak er å unngå at for mange gjester må dele utstyr, som menyer,
serveringsbestikk, ketsjupflasker, vannmugger, saltbøsser og all annen mat og utstyr som
er ment for deling.
Husk at smitteverntiltak også gjelder de ansatte. Ansatte må kunne overholde minst 1
meter avstand til hverandre ved vedvarende arbeid på kjøkken etc.
Det kan være inntil 200 deltakere på offentlige arrangementer med faste, tilviste plasser,
og inntil 20 deltakere på private sammenkomster på offentlig sted. Les mer om dette i
avsnittet om arrangementer.
Sørg for god opplæring av alle ansatte
Ansatte bør jobbe i faste crew så langt det lar seg gjøre, for å unngå smitte mellom ansatte
Lag rutiner for hva som skjer dersom en gjest eller en ansatt blir smittet. Se eget punkt i
skjema på følgende sider.

OMRÅDE

Resepsjon,
fellesområder,
heis, generelt

RISIKOBESKRIVELSE

Trengsel ved inngangspartier,
innsjekk/ utsjekk kan medføre risiko
for direkte smitte fordi gjester står for
tett sammen.
Risiko for indirekte kontaktsmitte ved
at gjester og ansatte tar på de samme
overflatene, for eksempel
resepsjonsdisken,
innsjekkingsnettbrett, kortterminal,
penn, heisknapper osv.
Generell risiko for smitte på grunn av
syke gjester.

Hotellrom

Risiko for indirekte kontaktsmitte ved
at hotellrom ikke
rengjøres godt nok mellom gjester.

TILTAK
Det er lov til å ta imot gjester uavhengig av fra hvilken kommune de kommer fra,
forutsatt at alle smitteverntiltak overholdes. Merk at enkelte kommuner kan ha
forskriftsfestet strengere begrensninger.
Det er lov til å nekte gjester å komme, men det er ikke lov til å diskriminere på bakgrunn
av kjønn, alder, legning, religion, hudfarge e.l.
I regioner med høyt smittetrykk anbefaler myndighetene bruk av munnbind når det er
vanskelig å holde minst 1 meter avstand. Dette er et godt råd også i områder med lavere
smittetrykk, og bør i tilfelle gjelde både ansatte og gjester. Vurder å henge opp en
oppfordring til gjester om å benytte munnbind ved bevegelse rundt i lokalet.
Sørg for at det ikke oppstår trengsel. Vurder behov for å innføre køsystem,
avstandsmerking på gulvet e.l. Vurder tiltak for å begrense antall gjester som kommer/
drar samtidig, for eksempel ved å gi hver gjest eget innsjekkings-/utsjekkingstidspunkt.
Oppfordre gjester til å vaske hender ved ankomst. Hvis dette er praktisk vanskelig å
gjennomføre, sørg for å ha hånddesinfeksjon tilgjengelig ved inngang.
Hyppig vask av utsatte overflater, som resepsjonsdisk, heisknapper, utstyr som brukes av
mange etc.
Legg til rette for kortbetaling og andre elektroniske betalingsløsninger.
Gjester må på forhånd få beskjed om at de ikke kan bo på hotellet, dersom de har
symptomer på luftveisinfeksjon.
Informasjon om gjester som har bodd på hotellet og/ eller deltatt på kurs/ møter/
arrangement, oppbevares i 14 dager til bruk for eventuell smittesporing. Smittesporing
skal utføres i samarbeid med kommuneoverlegen.

Renhold iht til renholdsplan. Søk eventuelt bistand hos leverandør av vaskeutstyr.
Ordinære vaskemidler kan brukes. Husk vask av alle vanlige berøringspunkter, eks.
lysbrytere, dørhåndtak, fjernkontroll mm.
Vurder bruk av hansker ved rengjøring av rom. Vær oppmerksom på at hanskebruk krever
særskilt opplæring.
Vurder å fjerne pynteputer i sengen og sengetepper som ikke vaskes regelmessig.
Ved bekreftet smittetilfelle, gjennomføres smittevask av hotellrom og andre områder
hvor gjesten oppgir å ha oppholdt seg. Konferer med leverandør av renholdsmidler. Les
også FHI sin renholdsveileder: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-oginformasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/

OMRÅDE

RISIKOBESKRIVELSE

Frokost/
restaurant

Risiko for direkte smitte ved at
mange gjester oppholder seg tett
sammen over lengre tid.
Risiko for kontaktsmitte ved at
gjester forsyner seg med mat av
det samme utstyret, og tar på de
samme overflatene.

TILTAK

Fra og med 27.05.2021 er det lov til å servere alkohol frem til kl 24. Det er ikke lenger krav om
servering av mat for å få servert alkohol. All alkoholservering skal skje ved bordservering. Alkohol
må være ferdig konsumert innen 30 minutter etter skjenkestopp.
Det skal ikke slippes inn nye gjester etter kl 24.
Det skal være 1 meter avstand mellom sitteplassene ved gjestenes ankomst. Personer som kommer
fra samme husstand kan sette seg nærmere.
Serveringssteder har ikke lov til å ta imot og servere større grupper (private sammenkomster) enn
20 personer. Det gjelder også om de sitter ved forskjellige bord, eller på annen måte deler seg.
Begrensningene gjelder ikke dersom alle gjestene tilhører samme husstand. Med husstand menes
personer som bor sammen.
Serveringssteder skal iverksette tiltak for å sørge for at gjestene blir minnet på å holde avstand på
1 meter.
Vurder hvor mange gjester som kan oppholde seg i restauranten og fortsatt overholde ovennevnte
tiltak.
Covid-19 forskriften setter krav om at alle serveringssteder skal ha registrering av gjester. En slik
registrering er frivillig for gjesten. Det er tilstrekkelige å registrere en person per gruppe, men ved
større grupper kan det være lurt å registrere alle. informasjonen som registreres skal begrenses til
det som er nødvendig med tanke på smittesporing, det vil normalt si navn og telefonnummer, dato
og tidspunkt for besøk, og eventuelt hvor man satt i lokalet, dersom dette er mulig. Informasjonen
må oppbevares trygt og kun benyttes til formålet. Informasjonen slettes etter 14 dager. Husk at det
er kommunelegen som foretar smittesporingen.
Benytt tavle, oppslag eller engangsmenyer, unngå at mange gjester skal ta på den samme menyen.
Ved bruk av laminerte menyer, kan menyene vaskes/ desinfiser hyppig.
Buffetservering forutsetter gode smitteverntiltak. Se eget punkt lenger ned.
Det er et godt smitteverntiltak å unngå at gjester forsyner seg selv med tilbehør/ krydder/ ketsjup/
vannmugger/ kaffekanner o.l. Utstyret kan eventuelt rengjøres/ byttes ut hyppig. Bruk av
engangsløsninger kan vurderes.
Bordoverflater vaskes med ordinære vaskemidler mellom hver gjestegruppe.
Hyppig vask av andre utsatte overflater.
Benytt engangskluter, eller rene kluter som vaskes etter bruk. Unngå bruk av samme klut på flere
overflater/ bytt klut hyppig.
Vurder bruk av hansker ved rengjøring og rydding. Vær oppmerksom på at hanskebruk krever
særskilt opplæring.
Hotell som har store serveringssteder, bør i tillegg følge bransjenorm for servering.

OMRÅDE

Kjøkken

RISIKOBESKRIVELSE

Risiko for direkte smitte som følge
av at ansatte jobber for tett.
Videre risiko for indirekte
kontaktsmitte som følge av at flere
benytter det samme utstyret,
og/ eller praktiserer for dårlig
hygiene.

TILTAK

Ansatte skal kunne holde minst 1 meter avstand ved arbeid over tid. Det er lov til å
passere hverandre i korte tidsrom av gangen. Dersom kjøkkenet/ arbeidsplassen er
for liten til at det er mulig å opprettholde tilstrekkelig avstand over tid, så bør man
vurdere alternative smitteverntiltak, som munnbind, evt å redusere bemanningen.
Sørg for god opplæring av alle ansatte.
Praktiser hyppig og riktig håndvask.
Rengjør utstyr mellom hver ansatt som skal bruke det. Vurder om alle bør jobbe med
eget utstyr.
Ingen eksterne på kjøkkenet. Gjelder også leverandører. Etabler rutiner for at varer
hovedsakelig kan mottas utendørs.
Se for øvrig punkt om ansatte.

Servering
fra buffet

Risiko for direkte smitte ved at
personer står for tett sammen, og at de
for eksempel nyser eller hoster.

Folkehelseinstituttet (FHI) har skrevet en veileder som gjelder for servering av mat fra
buffet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-ogyrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/#trygg-servering-fra-buffet-og-salatbar

Risiko for indirekte smitte ved at mange
personer tar på de samme overflatene
og kommer i kontakt med hverandre sin
mat.

Tiltakene går ut på at det må iverksettes gode tiltak for å forhindre kø og trengsel ved
buffeten. Videre må det iverksettes gode hygienetiltak, herunder må gjester gis mulighet til
håndhygiene før de forsyner seg fra buffeten, og bedriften må sørge for at færrest mulig
kommer i kontakt med de samme overflatene. Dvs. at serveringsbestikk må byttes ut og
vaskes hyppig, mat kan eventuelt serveres i skåler/ som kuvert, o.l.
Tiltakene må tilpasses antall gjester og serveringskonsept. Les mer på lenken til FHI.

OMRÅDE

Arrangementer
og private
sammenkomster
-Herunder kurs/
konferanse,
kulturarrangeme
nter og sosiale
samlinger

RISIKOBESKRIVELSE

Risiko for direkte smitte ved at
mange personer oppholder
seg for tett sammen over tid.
Generell risiko for indirekte
kontaktsmitte ved at flere tar på de
samme overflatene.

TILTAK

Covid-19 forskriften § 13 flg. inneholder omfattende reguleringer av arrangementer. Listen
under er ikke uttømmende, men inneholder de viktigste arrangementstypene for denne
bransjen.
Grense på 200 personer: Kurs/ konferanse/ seminar/ faglige sammenkomster,
kulturarrangementer, idrettsarrangementer, religiøse samlinger herunder begravelse/
bisettelse. Forutsetning at det er faste, tilviste plasser. Uten faste plasser, er grensen på 50
personer. Noen unntak for idrettsarrangementer for barn.
Grense på 20 personer: Alle typer private sammenkomster uavhengig av hvor de
arrangeres. Dette gjelder blant annet sammenkomster for familie/ venner, sosiale
sammenkomster i jobb- og skolesammenheng, tilstelning etter seremonier, herunder
minnestund. Dersom den private sammenkomsten foregår utendørs, så er grensen 30
personer.
Konfirmasjoner, bryllup, minnestund, firmafester, og seminarmiddag med servering av
alkohol regnes alle som private sammenkomster, og har en begrensning på 20 personer
innendørs.
Sørg for at deltakerne på arrangement kan holde 1 meter avstand mål fra skulder til
skulder. Hvis det er fastmonterte seter, så skal det være minst ett sete mellom hver person
ved ankomst.
Faste tilviste plasser betyr at arrangøren må sørge for at deltakerne får tildelt plass, og at
de ikke bytter plass underveis i arrangementet. Det må oppfordres til å unngå mingling.
Det er lov til å servere alkohol, også på arrangementer. Unntaket er middagen på kurs/
konferanse/ seminar - denne må være uten alkohol. Dersom det serveres alkohol, endres
lovlig antall til 20 personer (privat sammenkomst). Merk at det er krav om bordservering av
alkohol.

NB: listen fortsetter på neste side

OMRÅDE

RISIKOBESKRIVELSE

TILTAK

Forts. fra foregående side
Kurs og
konferanse,
kulturarrangeme
nter og sosiale
sammenkomster

Risiko for direkte smitte ved at
mange personer oppholder
seg for tett sammen over tid.
Generell risiko for indirekte
kontaktsmitte ved at flere tar på de
samme overflatene.

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet
oppfyller smittevernkravene. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør
og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
Deltakere på arrangement må i henhold til forskrift registreres til bruk for eventuell senere
smittesporing. Husk personvern: ikke registrer mer informasjon enn nødvendig,
informasjonen må oppbevares trygt og kun benyttes til formålet, og informasjonen må
slettes etter 14 dager. Husk at det er kommunelegen som foretar smittesporing.
Oppfordre gjester til håndvask før de går inn i lokalet, ha eventuelt hånddesinfeksjon
tilgjengelig ved ankomst.
Legg til rette for gode smitteverntiltak ved møteromservering. For eksempel ved å legge til
rette for at deltakere ikke må berøre hverandres mat eller utstrakt deling av utstyr.
Ha en plan for kontrollert slusing av møtedeltakere fra møterom til spisesal, og en god plan
for bruk av, og rengjøring av, fellesarealer og toalettfasiliteter.
Lokalene rengjøres mellom hver arrangement.
Store hoteller, konferanselokaler og serveringssteder kan ha flere arrangementer, forutsatt
at smittevernregler overholdes også i fellesarealer, toalettfasiliteter, osv.

OMRÅDE

Fellestoaletter

RISIKOBESKRIVELSE

Risiko for direkte smitte ved
trengsel fordi mange personer skal
benytte få toaletter.
Risiko for indirekte kontaktsmitte
knyttet til overflater som mange
tar på

TILTAK
Dersom lokalet er slik innrettet at det kan oppstå trengsel ved toalettene, vurder
organisering av kø, for eksempel ved markering på gulvet.
Sørg for at det alltid er tilstrekkelig såpe og engangs papirhåndklær slik at gjester
kan vaske hendene.
Heng opp plakat hvor man oppfordrer gjester til god håndvask og bruk av tørkepapir
for å stenge kranen etc.
Hyppig og regelmessig rengjøring av utsatte flater, så som dørhåndtak, skylleknapp,
kran, såpedispenser, toalettpapirholder, toalettsete o.l. Intervaller for renhold
avgjøres av den enkelte virksomhet avhengig av utformingen av lokalet og antall
gjester.

OMRÅDE
Velværeavdeling,
treningsrom
etc.

RISIKOBESKRIVELSE

Risiko for smitte ved at mange
personer oppholder seg for tett
sammen.
Risioko for indirekte
kontaktsmitte ved at flere
personer berører de samme
overflatene og det samme
utstyret.
Ved aktivitet med høy intensitet
øker risikoen for dråpesmitte ved
utånding.

Ansatte

Risiko for smitte av de ansatte på
grunn av kontakt med mange
mennesker og arbeid med urene
flater, for eksempel ved rengjøring.
Risiko for å sette mange ansatte og
gjester i karantene, hvis smitte blir
påvist.
Mange unge ansatte og
sommervikarer som ikke kjenner
virksomheten godt.
Risiko for at ikke alle får med seg
smittevernrutinene.

TILTAK
Spa og velværeavdelinger, svømmebasseng og treningsrom kan holde åpent vis de
sørger for at gjester kan holde 1 meter avstand til personer som ikke tilhører samme
husstand, og at det er gode rutiner for hygiene og renhold.
Sørg for å unngå trengsel. Vurder tiltak som forhåndsbooking, tidsbegrensning eller
lignende.
Gjør risikovurdering knyttet til antall personer, renhold, bruk ag garderober,
fellesutstyr o.l.
Spa, svømmebasseng og lignende skal fastsette hvor mange personer som skal være
til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det bør gjøres
en slik vurdering for hvert rom/fasilitet. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for
å sikre at kravet etterkommes.
Vurder om det må settes opp skilt som angir maksimalt antall personer i
basseng/kulp/badstue/treningsrom etc.
Folkehelseinstituttet anbefaler at svømmeanlegg til enhver tid er bemannet for å
ivareta krav til minimumsavstand og god hygiene.
Sørg for at avstand kan praktiseres også i garderobene. Det kan tilsi at ikke alle
garderobeskap tas i bruk
Treningsgrupper bør etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet ikke være større enn
20 personer,
Sørg for minst 1 meters avstand mellom personer som trener, men minst 2 meter
avstand ved fellesøkter med høy intensitet.
Se for øvrig Folkehelseinstituttets veileder om idrett og svømming på fhi.no

Så langt det lar seg gjøre, bør ansatte jobbe i faste "crew" slik at de har kontakt med
færrest mulig av kollegene sine. I tillegg til smittevernhensynet unngår man på den
måten at for mange ansatte settes i karantene samtidig.
God opplæring i alle smittevernrutiner. I tillegg til opplæring bør rutinene henges
opp på relevante steder.
Særlig opplæring i hygiene og rengjøringsrutiner. Vurder nettkurs eller lignende for
renholdere
Ansatte med luftveissymptomer skal ikke komme på jobb
Ansatte som utvikler slike symptomer, skal sendes hjem fra jobb.

OMRÅDE

RISIKOBESKRIVELSE

TILTAK

Håndtering av
smittetilfeller

Risiko for smitte blant gjester og ansatte.
Viktig at bedriften har tydelige rutiner for
hvordan de skal håndtere et
smittetilfelle.

Det er viktig at bedriftene så raskt som mulig oppretter kontakt med kommuneoverlegen for
bistand til håndtering ved eventuelle smittetilfeller blant gjester eller ansatte.
Scenario 1 - Gjest som er smittet
Finn ut hvilken dag gjesten overnattet, hvilket rom vedkommende bodde på og hvis mulig hvor
gjesten har oppholdt seg i lokalet for øvrig. Finn ut hvilke ansatte som var på jobb de aktuelle
dagene. Vurdering av hvorvidt de ansatte må i karantene, eventuell varsling av de ansatte og
varsling av andre gjester gjøres i samarbeid med kommuneoverlegen. Dersom det tar tid å
etablere kontakt med kommuneoverlegen anbefaler vi at det settes i verk noen føre-var-tiltak i
påvente av annen beskjed: Ansatte som var på jobb på den aktuelle dagen varsles og anbefales
å gå i karantene inntil situasjonen er avklart. Det gjennomføres smittevask av hotellrommet, og
øvrige steder hvor gjesten har oppholdt seg, for eksempel møterom eller restaurant.
Scenario 2 – Ansatt som er smittet
Finn ut hvilke dager den ansatte var på jobb, og hvem vedkommende jobbet sammen med.
Vurdering av hvilke øvrige ansatte som må i karantene, varsling av ansatte og varsling av gjester
gjøres i samarbeid med kommuneoverlegen. Dersom det tar tid å etablere kontakt med
kommuneoverlegen anbefaler vi at det settes i verk noen føre-var-tiltak i påvente av annen
beskjed: Alle ansatte som har vært på jobb sammen med den smittede i dagene før
vedkommende fikk symptomer/ fikk bekreftet smitte, varsles og anbefales å gå i karantene inntil
situasjonen er avklart. Arbeidsplassen vaskes grundig.

NHO Reiseliv Innkjøpskjedens
leverandør Lilleborg har utviklet denne
oversikten over hygienetiltak og viktige
fokusområder ved rengjøring under
koronautbruddet.

Utfør hyppig og korrekt håndhygiene.

VIKTIGE FOKUSOMRÅDER
VED RENGJØRING

Rengjør som normalt, bruk gjerne
sentrifuge-tørre mikrofiberkluter.
Jobb deg fra rene overflater til urene
overflater.
Bytt kluter hyppig
Påfør desinfeksjon på ALLE
berøringspunkter - husk virketid!
Øk hyppigheten av rengjøring og
desinfisering etter bruk
Kokvask mopper og kluter.
Alternative desinfeksjonsmidler: VirkonS,
Hurholdningsklor, Suma Alcohol Wipes,
Suma Alcohol Spray og Divodes FG

NHO Reiselivs jurister og advokater er spesialister på reiselivsnæringen, og bistår våre medlemmer med juridisk hjelp og bistand

Denne bransjenormen for smitteverntiltak ved hoteller og
overnattingsbedrifter er utviklet av NHO Reiselivs juridiske avdeling, og tar
utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som
Helsedirektoratet, Helsenorge og WHO har basert sine veiledere på.

Som medlem i NHO Reiseliv
har du tilgang til gratis juridisk
veiledning - i tillegg til en
rekke andre medlemsfordeler,

se www.nhoreiseliv.no for mer
informasjon om medlemskap
og medlemsfordeler

Juridisk veiledning
Myndighetskontakt
Innkjøpskjede med netthandel
Pensjon
Forsikring
Digital matkontroll
Håndbøker
Digitale bransjeforum

Har du spørsmål om denne veilederen, vennligst kontakt
advokat Heike Bentsen på heike.kristine.bentsen@nhoreiseliv.no

Overnattingsbedriftene er av grunnpilarene i norsk reiseliv. I overnattingsbransjen finner du både frittstående hotell, hotellkjeder, campingbedrifter,
fjellstuer, hytte- og leilighetsutleie. Overnattingsbedriftene bidrar til stor
verdiskaping lokalt og regionalt, og er en sentral del av ferielandet Norge.

NHO Reiseliv har dedikerte jurister, bransjeansvarlige og politiske rådgivere med
ekspertkunnskap knyttet til overnattingsbedrifter. Som medlem får du tilgang til
digitale og fysiske møteplasser, rådgiving, juridisk bistand, politisk påvirkningskraft,
innkjøpsfordeler og en rekke andre fordeler.
Kontakt oss for mer informasjon.

Heike Kristine Bentsen

Advokat
heike.kristine.bentsen@nhoreiseliv.no

Kjersti Aastad

Politisk rådgiver
kjersti.aastad@nhoreiseliv.no

