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Svar på skriftlig spørsmål om Matberedskap 
 

Jeg viser til ditt spørsmål, innsendt pr epost 27.03.20. Spørsmålet var: 

«I dagens situasjon er det viktig at kommunen bistår næringslivet for å komme 

igjennom en vanskelig periode. Kristiansand kommune er nå en stor og viktig 

landbrukskommune. Produksjonen i landbruket er også viktig i et nasjonalt 

beredskapsperspektiv. Den siste tiden har det vært mange saker om utfordringer for 

landbruket i Norge dersom sesongarbeidere fra utlandet ikke får innreisetillatelse. 

Landbruket i vår region er ikke hardest rammet av dette i dag, men de siste dagers 

oppslag i media har belyst at dette i høyeste grad er aktuelt også i Kristiansand. Hvis 

disse restriksjonene vedvarer, eller i et verst tenkelig scenario hvor det blir et større 

smitteutbrudd i kommunen kan behovet for arbeidskraft endre seg. Derfor er det 

viktig at kommunen har tett dialog med næringen for å legge til rette for at vi kan 

opprettholde matproduksjonen i kommunen vår uansett hvordan virusutbruddet 

utvikler seg.  

 

Jeg ønsker å spørre ordføreren om kommunen har kartlagt, eventuelt har mulighet til 

å kartlegge behovet for arbeidskraft i landbruket ved vedvarende reiserestriksjoner 

eller ved et større virusutbrudd i kommunen? Herunder om studenter som nå er 

hjemme, eller som har mistet deltidsjobben sin, kan spille en rolle i denne 

beredskapen.» 

 

Svar: 

Siden dette spørsmålet ble stilt har det skjedd noen endringer. Den 30.03.20 innførte 

regjeringen en innreisemulighet for EØS-borgere. Det innebærer at EØS-borgere som 

skal påbegynne et arbeidsforhold i blant annet landbruk, gartneri, skogbruk og 

matindustri ikke skal bortvises. Denne endringen er svært viktig for landbruket. 

Reiserestriksjonen er altså lettet på, men personer som ankommer Norge, skal 

oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge, jf. forskrift om 

smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften). 

 

Fylkesmannens landbruksavdeling og Agder bondelag har sendt e-post om formidling 

av tilgjengelig arbeidskraft og innmelding av behov for arbeidskraft til medlemmer i 

bondelaget og alle som søker om produksjonstilskudd. Noe av arbeidet i landbruket er 

svært spesialisert og trenger personer med relevant bakgrunn. Andre deler av 

arbeidet er mulig å gjøre uten spesielle forkunnskaper. Studenter som har relevant 

bakgrunn eller ønske om å jobbe i landbruket kan melde sin interesse via dette 

systemet.  

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/edialog/
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Kommunen har ikke hatt egne undersøkelser om behovet for arbeidskraft i landbruket, 

men har god kjennskap til hvilke produsenter og produksjoner som finnes i 

Kristiansand. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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