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Leveringsdyktighet og kapasitet i mat-, drikke- og dagligvaresektoren.
I forbindelse med virusutbruddet utveksler forsyningskjeden innenfor mat-, drikke- og
dagligvaresektoren løpende informasjon mellom aktørene om status og felles utfordringer, og opptrer
så langt mulig samlet overfor myndighetene i saker som angår hele forsyningskjeden. Organisasjonene
som står bak denne koordineringen er NHO Service og Handel og Virke Dagligvare; som representerer
dagligvarekjedene, og Dagligvareleverandørenes Forening, NHO Mat og Drikke og Sjømat Norge; som
representerer mat-, drikke- og dagligvareprodusentene.
Regjeringen har i ulike sammenhenger, senest ved Justis- og beredskapsdepartementets oversikt av
16. mars 2020, fastslått at matforsyning nærmere definert som produsenter, importører, grossister og
butikker, er virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner. I en ikke uttømmende oversikt indikerer
departementet hvilke kategorier medarbeidere som er nøkkelstillinger/driftskritiske. Vi etterspør en
synliggjøring av hvordan disse rangeres og at kritisk personell i nøkkelstillinger i verdikjeden for mat
og dagligvarer prioriteres høyt i denne rangeringen.
De ulike virksomhetene innenfor denne sektoren arbeider nå på høytrykk med å opprettholde
leveringsdyktighet av mat-, drikke- og dagligvarer og å sikre fortsatt høy kapasitet i en tid som preges
av stor grad usikkerhet på en rekke områder. For å klare dette er det avgjørende at medarbeidere i
nøkkelstillinger og driftskritiske funksjoner er tilgjengelige for virksomhetene.
Der har allerede oppstått og vil oppstå flere situasjoner, der medarbeidere i nøkkelstillinger og med
driftskritiske funksjoner i sektoren ikke lenger er gripbare for sine virksomheter fordi de omfattes av
tiltakene som iverksatt for å unngå smittespredning m.v. Dette vil raskt kunne føre til at sektoren ikke
kan opprettholde leveransene til befolkningen.
For å unngå dette, anmoder derfor de samarbeidende organisasjonene om følgende:
1.

Ra sk t est i ng a v m e da rb e id e r e i n øk k e l sti l l i ng e r og h e lt
dr ift s kr it is k e f u n ks jo n er .
Nasjonale myndigheter må sikre at medarbeidere i nøkkelstillinger og helt driftskritiske
funksjoner i mat-, drikke- og dagligvaresektoren kan prioriteres hva gjelder testing, og at det gis
tydelige føringer på hvordan dette praktisk kan gjennomføres lokalt.

2.

U nn t a k f ra kr av o m k ar a nte n e v ed næ r ko nta kt me d s mi tte de .
Forskriften om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer m.v. i
anledning av utbrudd av Covid-19 slår fast at personer som har hatt nær kontakt med en som er
bekreftet smittet skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten m.v., men gir
virksomhetsledelsen anledning til å unnta personer som er strengt nødvendige for å kunne
opprettholde forsvarlig drift av enkelte samfunnskritiske funksjoner.
De samarbeidende organisasjoner ber om at det klargjøres at ledelsen i virksomheter i mat-,
drikke- og dagligvaresektoren kan unnta medarbeidere i nøkkelstillinger og helt driftskritiske
fra slik karantene, slik at ikke større produksjonslinjer, skift e.l. må tas ut.

2
3.

Unntak fra krav om karantene ved ankomst til Norge.
Forskriften om karantene m.v. ved ankomst til Norge gir virksomhetsledelsen anledning til å
unnta personer som er nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske
samfunnsfunksjoner.
De samarbeidende organisasjonene legger til grunn at dette også må gjelde medarbeidere i
nøkkelstillinger og helt driftskritiske funksjoner i mat-, drikke- og dagligvaresektoren, og ber om
en bekreftelse på dette.

Det understrekes igjen at medlemsbedriftene sterkt oppfordres til å ha en meget streng tolkning av
nøkkelmedarbeidere for å sikre produksjonen, og at gjeldende regelverk vedrørende matproduksjon og
hensyn til ansattes helse under enhver omstendighet ivaretas.
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