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FORSLAG TIL ENDRING I LOV AV 15. MAI 2008 NR. 35 OM UTLENDINGERS ADGANG
TIL RIKET OG DERES OPPHOLD HER (UTLENDINGSLOVEN) OG ENKELTE ANDRE
LOVER

Det vises tit departementets brev av 19. januar 2009 og høringsnotat vedrørende
forstag til endring av utlendingsloven og enkette andre lover. Høringsfristen er satt til
2. mars 2009.

HSH representerer 12 700 virksomheter innenfor bredden av handet og private
tjenesteytende næringer. Vi har følgende kommentarer:

1. Økt ansvar for arbeidsgiverne - mulighet til å  sette arbeidstaker i arbeid før

oppholdstillatelse er gitt

HSH har i ftere tidligere innspill tit departementet forestått at arbeidsgivere skat gis

mutighet tit å rekruttere utentandske arbeidstakere direkte, slik at arbeidstaker kan starte

i arbeidet før arbeids-/oppholdstillatelse foreligger. Det vises i denne sammenheng til

våre innspill gitt i forkant og etterkant av Stortingsmelding nr 18 (2007-2008). Vi er svært

positive til at dette nå følges opp konkret, og støtter forstaget om innføring av en slik

ordning. HSH har ingen innvendinger mot at de nærmere vilkår for en slik ordning
reguteres i utlendingsforskriften. Vi vil komme med innspill tit de konkrete forstag tit

forskriftsbestemmelser i egen høring, jf departementets brev av 30. januar 2009

vedrørende forstag til regelverk for å følge opp forstag i Stortingsmelding nr 18 (2007-

2008).

HSH har som utgangspunkt hetter ingen innvendinger mot at det tas inn en bestemmelse

om at det i forskrift skat kunne gis nærmere bestemmelser om sanksjoner overfor

arbeidsgiver som misbruker ordningen med tidligere arbeidsstart. HSH mener imidlertid en
forutsetning for å regutere sanksjoner overfor arbeidsgiver i forskrift og ikke direkte i

toven, bør være at eventuelle senere forskriftsendringer sendes på høring, på samme
måte som de nå foreståtte forskriftsbestemmelser. Nærmere kommentarer tit innhold i
forskriftsbestemmelsen slik den nå er forestått, gis i egen høring, jf ovenfor.
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2. Politiets vedtakskompetanse

HSH støtter forstaget om at politiet skat kunne behandle søknader om fornyelser av
tillatelser. Dette vit kunne være effektiviserende og dermed bidra tit kortere
saksbehandlingstider. HSH har tidligere kommentert at det kan synes som det er en viss
forskjell på potitidistriktenes kompetanse og effektivitet med hensyn til behandling av
utlendingssaker. Vi gjentar derfor viktigheten av - og behovet for- tilstrekkelig opplæring
og kompetanseheving i politidistriktene. Dette både for å sikre likebehandling og den
tilsiktede effektivitet i saksbehandlingen.

3.  Sjømenn på utenlandske skip

HSH har tidligere avgitt høringsuttatelse i forbindelse med departementets forstag om å
innføre en ordning med krav om arbeidstillatelse for sjøfolk som skat arbeide på skip som
henter gods etter passasjerer i en norsk havn etter anløper en norsk havn med lasten. Vi
støttet departementets forstag om innføring av en stik ordning, under forutsetning av at
ordningen skulte praktiseres så ubyråkratisk som mulig.

HSH er enig i departementets vurdering av at det vit være unødvendig å prøve
arbeidstillatelser for sjømenn på utenlandske skip opp mot det norske arbeidsmarkedet,
verken individuelt etter ved fastsettelse av kvote. Vi støtter dermed forstaget om en
endring i uttendingsloven § 23 første ledd bokstav c.

Vennlig hilsen
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Harald Jac witz Andersen MS/kte u
Avdetingssjef akjef
Samfunnspolitisk avdeling tJSafnfunnspolitisk avdeling
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