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Korona og utenlandsk arbeidskraft. 
 

Regjeringen gjør det ikke enklere å få inn nødvendig kompetent arbeidskraft fra utlandet 
til grøntnæringa. Det virker som det er liten forståelse for hvilke problemer dette 
medfører for landets produsenter. Vi hører daglig om arbeidstakere som blir avvist på 
grensa, og dessverre er det litt bingopreget hvem som slipper inn og ikke. Nordgrønts styre 
arbeider med å prøve å påvirke der vi har muligheter, for å få lettelser for innreise for 
nødvendig arbeidskraft. Odd Hveem sitter i Beredskapsgruppa som har jevnlige møter, og 
gjør det han kan for å påvirke. Coop arbeider kontinuerlig og godt opp mot politiske 
myndigheter. Nå som våronna så smått har startet i de tidligste områdene, er det bare tida 
og veien igjen for å få inn arbeidsfolk. Flere av våre produsenter har henvendt seg til NAV 
for å få tak i norsk arbeidskraft. Dette har vært med vekslende hell. Vi har gitt 
myndighetene beskjed om det nå haster om våronna skal bli gjennomført som planlagt. 
 
Dersom innreiserestriksjonene skal praktiseres som i dag i tiden framover, er det stor fare 
for at det blir en betydelig svikt i norsk grøntproduksjon i år. Dette er det ingen som er 
tjent med. Styret i Nordgrønt oppfordrer alle produsenter til å gjøre sitt ytterste for å 
prøve å få tak i nok arbeidskraft. På www.regjeringen.no finner dere en link til 
Koronasituasjonen. Dere må følge den veiledningen som er gitt der. Der vil dere også finne 
lenken entrynorway.no som fører dere til et skjema som alle utenlandske arbeidstakere 
må fylle ut innen 72 timer før innreisetidspunkt. Dere må også kontakte NAV. Dersom de 
ikke kan bidra med arbeidskraft med rett kompetanse må dere sørge for å få skriftlig 
bekreftelse på dette. 
 
Mange av våre medlemmer har kommet i en veldig vanskelig situasjon pga. 
innreiserestriksjonene. Dette er sterkt beklagelig. Vi ber dere likevel fortsette å prøve å få 
tak i nok kompetent arbeidskraft. Ta kontakt med medlemmer av styret eller daglig leder 
med spørsmål eller opplysninger, så skal vi bringe videre der vi har mulighet til å hjelpe til. 
 
På vegne av styret i Nordgrønt 
Fritjof Sandstad, styreleder 
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