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4.1 Sak om fornyelse av oppholdstillatelse

LA stiller seg positivt til en presisering av at politiet også skal ha kompetanse
til å behandle søknader om fornyelse. En slik presisering er, etter LAs syn,
en naturlig og nødvendig konsekvens av dagens bestemmelse.

Dato
27.02.09

Høring  — endringer i utlendingsloven

Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) viser til departementets høringsbrev vedrørende
foreslåtte endringer i utlendingsloven.

Av forslagene er det spesielt pkt 2 og til dels pkt 4 som er av betydning for LAs medlemmer. Vi
har følgelig valgt å begrense våre høringsuttalelser til disse.

2. Økt ansvar for arbeidsgiverne  — mulighet til å sette arbeidstaker i arbeid før
oppholdstillatelse er gitt

LA er tilfreds med forslaget i St.meld. nr 18 (2007-2008), som under visse kriterier gir
arbeidsgiver rett til å la arbeidstaker starte i arbeid før tillatelse foreligger. En slik mulighet har
lenge vært etterlyst hos våre medlemmer Særlig gjelder dette ved korttidsansettelser i forbindelse
med typisk sesongarbeid i landbruket.

Innhøstingssesongen i landbruket kan være kort og hektisk, og arbeidstoppene bestenunes først
og fremst av sommerværet. Samtidig er det slik at de fleste arbeidsgivere i landbruket trenger
arbeidskraft på omtrent samme tid. Med mange søknader som skal behandles kan det medføre at
tiden det tar å behandle søknader om arbeidstillatelse blir uforholdmessig lang Dersom man må
vente med igangsetting av arbeid til ferdigbehandlet søknad foreligger, vil det kunne oppstå
problemer i forhold til arbeidet som skal utføres.

På bak n av overnevnte vil LA framholde vikti heten av at arbeids 'vere i landbruket 's rett
til å sette arbeidstaker i arbeid før o holdstillatelse er itt.
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