
Til Nordgrønts medlemmer       18.mars 2020 

 

Koronasituasjonen og dens utfordringer for næringa. 

Nordgrønts styremedlemmer har fulgt med i utviklingen av koronasmitten, og hvilke utfordringer det 

gir våre medlemmer.  Styremedlemmene og daglig leder har hatt jevn kontakt, og i dag hadde vi et 

ekstraordinært styremøte for å orientere Coop om situasjonen sett fra våre medlemmers side. Med 

på møtet var også regionlederne. 

Vi har fått mange telefoner fra våre medlemmer de siste dagene. Menge er bekymret for den 

situasjonen vi har kommet i.  Får vi tak i nok arbeidskraft? Får vi tak i driftsmidler? Skal vi gjøre 

våronn i den situasjonen vi er i?  I det hele tatt sitter våre medlemmer med mange ubesvarte 

spørsmål.  Og situasjonen er lik i alle landsdeler.  Styret skjønner godt at medlemsmassen er 

bekymret, men vi arbeider tett opp mot myndighetene for å signalisere hvor det må settes inn tiltak. 

Odd Hveem har kontakten opp mot Norges Bondelag og Arbeidstilsynet. 

Stig Arild Oldervik har kontakten opp mot Norsk Gartnerforbund, som i sin tur har kontakt med UDI. 

Fritjof Sandstad har kontakten opp mot Gartnerhallen, PF 1909 og NHO Mat og drikke. 

I tillegg har vi daglige samtaler med mange aktører i bransjen for felles utveksling av informasjon, og 

også for å motivere hverandre i en vanskelig situasjon. 

I og med at vi har en veldig liten administrasjon i Nordgrønt, kan det være begrenset hvor godt vi får 

gjort alle arbeidsoppgavene. Derfor oppfordrer vi alle til å holde tett kontakt med sine faglag, og 

følge godt med på både deres hjemmesider og de forskjellige myndigheters hjemmesider som 

omhandler temaet. De som ønsker kontakt med Nordgrønt må bare ringe daglig leder eller noen av 

styremedlemmene. Så skal vi svare så godt vi kan. 

Den viktigste arbeidsoppgaven nå er å få inn nødvendig utenlandsk arbeidskraft raskt nok. Her må 

alle passe på at deres ansatte har med nødvendige papirer som bekrefter arbeidstillatelse når de 

ankommer grensa.  Får vi mer info rundt dette vil vi sende det ut til dere.  Det arbeides også med 

problematikken rundt det å få ansatte fra 3.land raskt inn i landet.  

Hold kontakten med kolleger, og gjør det dere kan for å unngå smitte. Vi får håpe situasjonen 

normaliserer seg innen rimelig tid. 

 

 

Hilsen styret i Nordgrønt 

v/ Fritjof 

 

Aktuelle lenker: 

https://www.bondelaget.no/      

https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/utenlandske-arbeidstakere-og-koronaviruset  

https://gartnerforbundet.no/ 

https://www.smabrukarlaget.no/ 

https://www.nho.no/ 

https://gartnerhallen.no/ 
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