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Økt ansvar for arbeidsgiverne
NTNU er positive til at arbeidsgivere som oppfyller visse kriterier skal kunne rekruttere direkte og
la arbeidstakere starte i arbeidet før tillatelse foreligger. NTNU forutsetter at arbeidsgivere som
ansetter høyt kvalifisert arbeidskraft som definert av lønnsnivå eller kompetansenivå, slik som
Universiteter og Høyskoler, vil bli definert inn under slike kriterier som skal fastsettes i forskrift.

Politiets vedtakskompetanse.
Departementet ønsker å ta inn en presisering i loven som presiserer politiets vedtakskompetanse i
saker som omhandler søknad om fornyelse av oppholdstillatelser.
NTNU er positive til presisering av politiets myndighets på dette området, og ønsker samtidig å få
uttrykke behovet for klargjøring av myndighetsområdene også i informasjon til publikum/brukere
av tjenesten, de som har behov for oppholdstillatelse.
Informasjon om vedtakskompetanse i forbindelse med fornying av oppholdstillatelse er et av de
områdene det oftest oppstår forvirring omkring tidspunkt for innlevering av søknad, og hvilken etat
som er ansvarlig på ulike tidspunkt; politiet eller UDI. Et minstekrav bør være vedtaksbrev på
engelsk, med formuleringer som er utvetydige.

Familieinnvandring

Departementet ønsker å ta inn en presisering knyttet til bestemmelsen om arbeidstillatelse for
familiemedlemmer til en faglært, slik at det fremgår tydelig at begrensningen som er knyttet til den
faglærte mht en bestemt type arbeid  ikke  også gjelder familiemedlemmers arbeidstillatelse. Dette er
en nyttig presisering.
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Presisering i bestemmelse om bortfall av permanent oppholdstillatelse.

Departementet foreslår at det inntas en presisering i loven om at ett eller flere opphold av en viss
varighet i Norge ikke er tilstrekkelig for å hindre bortfall av oppholdstillatelsen.

Et fravær fra landet på mer enn to år i løpet av en fireårsperiode er ikke uvanlig for forskere.
Forskere reiser mye, og innehar ofte flere stillinger fordelt på ulike institusjoner i flere land. I
perioder er det behov for lengre opphold ved andre institusjoner enn hos hovedarbeidsgiver her i
Norge. En slik regel som foreslås vil virke imot det målet vi har om rekruttering av høykompetent
arbeidskraft til NTNU, og Norge generelt. Det vil også være til hinder for den enkelte forsker sin
mulighet til å forfølge sin vitenskapelige karriere dersom det hviler en begrensning i muligheten til
mobilitet som er enda større enn den som allerede er gjeldende. NTNU anser den presiseringen som
er foreslått for å være en innstramming i loven, En slik innstramming kan fungere som et hinder i
arbeidet for å bli internasjonalt akademisk fremragende.

Med hilsen

Hilde Skeie
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