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Høring  -  Forslag til endring i lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers
adgang til riket og deres opphold (utlendingsloven) og enkelte andre lover

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev 19. januar 2009 med vedlegg.

ustisde artementet har føl ende merknader:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår å fierne hjemlene for å gi forskrift om
unntak fra kravet om oppholdstillatelse som i dag står i utlendingsloven §§ 23
(oppholdstillatelse for arbeidstakere som skal arbeide for en arbeidsgiver i riket) og 24
(oppholdstillatelse for å yte tjenester som utsendt arbeidstaker eller selvstendig
oppdragstaker), under henvisning til at hjemmelen i § 5 annet ledd annet punktum er
dekkende også for disse tilfellene. Paragraf 5 annet ledd første punktum slår fast at
nordiske borgere er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse for å ta opphold eller
arbeid i riket. Annet punktum lyder: "Kongen kan fastsette ytterligere unntak i
forskrift". De to punktumene sett i sammenheng gjør det ikke innlysende at annet
punktum er ment som en generell hjemmel for å gjøre unntak fra kravet om
oppholdstillatelse. Det bør derfor vurderes å klargjøre hjemmelen i § 5 annet ledd annet
punktum når hjemlene i §§ 23 og 24 foreslås endret.

EØS-arbeidstakerlovens dato er 27.  november  1992, ikke desember.

Justisdepartementet har ellers merket seg forslaget i punkt 6 om bruk av setteverge.
Der foreldre er inhabile som verger, vil ofte også andre nære pårørende være inhabile.
Det antas derved at en slik setteverge som oftest vil være en advokat eller en annen
profesjonell verge. Slike verger må godtgjøres enten av det offentlige eller av barnet

Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Plan- og Saksbehandler
Postboks 8005 Dep Akersgt. 42 22 24 90 90 administrasjonsavdelingen Toril Juul
0030 Oslo Org. nr.: 972 417 831 Telefaks 22245125

22 24 95 34



selv. Dette bør antakelig vurderes nærmere.
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