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Høringssvar – Midlertidig forskrift om tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid
i grøntnæringen – ref.nr. 21/672-1
Det vises til høringsbrev av 06.05.2021.
Det er stort og akutt behov for arbeidskraft i grøntnæringen på grunn av innreiserestriksjonene som
følge av Covid-19 pandemien. Næringen ønsker derfor den foreslåtte ordningen velkommen som et
bidrag i denne sammenheng.
Etter forslagets § 4 skal tilskuddet utbetales når minimum arbeidsperiode er gjennomført. Dette
skaper stor usikkerhet i forhold til arbeidstakere som avslutter arbeidsforholdet før avtalt periode er
ute, og arbeidstakere som må sies opp på grunnlag av en gyldig oppsigelsesgrunn basert på uønsket
adferd, fare for liv og helse eller annen skade. Erfaringsmessig avsluttes mange arbeidsforhold på
denne måten, særlig når det gjelder ungdom og unge voksne, samt ansettelser gjennom NAV. Vi ber
derfor om at § 4 i forskriften endres slik at tilskudd gis ved dokumentert gjennomført opplæring og
arbeidskontrakt innenfor de foreslåtte rammer, selv om ikke arbeidskontrakten lar seg gjennomføre
på bakgrunn av arbeidstakerens adferd. En slik endring vil redusere den risikoen arbeidsgiver påtar
seg ved ansettelsen og stimulere til bruk av ordningen.
I forskriftens § 2 er det også viktig med en endring, slik at denne harmonerer med § 1 som definerer
formålet. Grøntnæringene består av produsenter av grønnsaker, frukt, bær, poteter og deres
pakkerier, men grøntnæringen inkluderer også produsenter av planter til prydformål og planter som
vil gi avling på et senere tidspunkt (frukttrær og bærplanter). Alle produsenter i grøntnæringene har
desperate behov for arbeidskraft, og ansetter alle som er egnet og tilgjengelig. Det er derfor ingen
grunn til å lage en avgrensning som i praksis har vist seg å være vanskelig.
I den foreslåtte § 9 bør ordet «strenge» fjernes, slik at ordningen gjelder så lenge det fortsatt er
innreiserestriksjoner.
Ordningen virker ellers enkel å praktisere og gjennomføre slik forskriften ellers er formulert. Det er
svært viktig for næringen at ordningen trer i kraft snarest.

