
Innreise og arbeidskraft
Møte for Bondelagene i Viken 29. april 2021



Status 

• Over halvparten av produsentene vurderer redusert produksjon hvis 
mangelen på arbeidskraft vedvarer

• Stor usikkerhet og frustrasjon

• Varierende erfaring med lokal arbeidskraft

• Store merkostnader for mange produsenter

• Avklaringer haster! 

• Gartnerhallen har gjennomført flere eierundersøkelser – ny undersøkelse 
neste uke

• Tett dialog med kunder og markedet

• Myndighetskontakt og påvirkning



Konsekvenser

• Stor sannsynlighet for nedskalert produksjon
• Buntgulrot

• Bær

• Økologisk

• Råvarer til industri 
• Industrien har meldt inn sin bekymring til myndighetene

• Potensielt svært dramatiske langsiktige konsekvenser for næringa
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Vietnam

• Stans i behandling av søknader om oppholdstillatelse fra oktober 2020 på grunn 
av manglende returmuligheter

• Tett kontakt med Vietnams ambassade i Norge
• Ambassaden mener returmulighetene vil være til stede i løpet av året

• Statlige, sentraliserte karantenefasiliteter setter begrensningen



Smittevern og tilsyn

• Arbeidstilsynet skal informere, veiledere og føre tilsyn

• I 2021 prioriterer de tilsyn med: 
• Forhåndsgodkjent innkvartering ved innreisekarantene
• Ordinær innkvartering
• Smittevern
• Bruk av setebelte i traktor
• Arbeidstid
• Allmenngjort lønn

Se eget informasjonsbrev fra Arbeidstilsynet

https://arbeidstilsynet.no/globalassets/generertepdfer/brev-til-grontnaringen.pdf


Våre prioriteringer framover

• Søknadsordningen hos L.dir. 
• Større åpenhet om og klarhet i kriterier og eventuelle kvoter

• Søknader må behandles i tide

• Produsenter som normalt har hatt arbeidere fra Vietnam bør kunne søke inn nye ansatte fra 
EU/EØS eller andre tredjeland

• UDI må gjenoppta søknadsbehandlingen for vietnamesiske borgere

• Kompensasjonsordning
• Foreløpig negative signaler fra LMD



Takk for oss! 

gartnerhallen.no


