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Høringsuttalelse til forslag til endringer i lov av 15. mai 2008 nr. 35 om 
utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) og 
enkelte andre lover 
 
Vi viser til Politidirektoratets oversendelse av Arbeids- og inkluderingsdepartementets 
høring av 19.01.2009. 
 
1. Innledning 
 
Oslo politidistrikt stiller seg positiv til endringene. Presiseringene ved å innføre klarere 
lovhjemler vil lette utlendingsforvaltningens arbeid og bidra til å unngå misforståelser. Oslo 
politidistrikt har noen innvendinger vedrørende økt ansvar for arbeidsgiverne. Vi støtter 
forslaget om å innføre krav om tillatelse til å ta arbeid for sjømenn på utenlandske skip. Vi 
er også positive til at politiet i enkelte situasjoner kan avslå søknad om reisedokument. 
 
2. Bemerkninger 
 
2.1Til økt ansvar for arbeidsgiverne – mulighet til å sette arbeidstaker i arbeid før oppholdstillatelse er gitt 
Oslo politidistrikt ønsker i prinsippet at tillatelse skal være gitt før arbeidet tiltres. Våre 
erfaringer er at ikke alle arbeidsgivere alltid har like stor forståelse for eller har evne og vilje 
til å forstå vilkårene for tillatelse til faglært/spesialist. Det er særlig vanskelig å få forståelse 
for vilkåret om at kompetansen skal være nødvendig for virksomheten. En arbeidsgiver 
som ansetter en person vil jo nærmest alltid syntes at arbeidstakeren er nødvendig for 
virksomheten. Når en arbeidstaker først er ansatt og har tiltrådt arbeidet er det skapt en 
forventning om at tillatelsen vil bli innvilget. Det er svært vanskelig å få forståelse for at et 
kanskje godt fungerende arbeidsforhold må avsluttes og at vedkommende må forlate riket.  
 
Vi antar at det kommer til å bli stilt et krav om at komplett søknad er fremmet før arbeidet 
kan tiltres, slik det i dag er etter søknad om oppholdstillatelse etter dagens kapittel 8. Det 
skaper problemer for politiet å avgjøre om når en komplett søknad er fremmet og dermed 
om arbeidet er lovlig. Vi er særlig skeptiske til at det skal innføres en ordning der politiet 



  2 

skal utstede en bekreftelse på at søknad er mottatt og at arbeidet kan tiltres. Dette er i 
praksis saksbehandling ”over disk” det er ressurskrevende for politiet, og denne 
bekreftelsen vil kunne brukes til å skaffe skattekort. Dette vil legge til rette for ulovlig 
arbeid.  
 
Vi har forståelse for at det er viktig å rekruttere nødvendig arbeidskraft og at en ording med 
tidlig arbeidsstart vil kunne legge til rette for det. Vi mener imidlertid at dagens ordning med 
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) vil avhjelpe dette. Saksbehandlingstiden 
fra søker fremmer søknad som faglært/spesialist til tillatelse er innvilget og skattekort 
utstedt er i dag fem dager. En ordning med tidlig arbeidsstart synes derfor unødvendig. 
 
Dersom en slik ordning innføres, mener Oslo politidistrikt at den begrenses til kun de 
største arbeidsgiverne, som man vet er seriøse og har juridisk kompetanse. Vi støtter en 
eventuell ordning med sanksjoner overfor arbeidsgivere som misbruker ordningen med 
tidlig arbeidsstart.  
 
Oslo politidistrikt ser positivt på at et slikt forslag vil sendes ut på egen høring. Vi ber 
departementet da se på hvordan slike sanksjoner kan registreres slik at man kan gjøre 
registersøk på arbeidsgiveren. Dette er ikke mulig i DUF i dag. 
 
2.2 Til sjømenn på utenlandske skip 
Oslo politidistrikt støtter at det innføres krav om tillatelse til å ta arbeid på utenlandske skip 
og at det innføres en hjemmel for slik tillatelse. Vår erfaring er at det med dagens ordning 
har oppstått betydelig tvil om når det er krav om tillatelse til å ta arbeid på utenlandske skip 
og når disse anses å gå henholdsvis i innenriks- og utenriksfart. 
 
2.3 Til sak om reisebevis 
Oslo politidistrikt støtter forslaget om at politiet i enkelte tilfeller får myndighet til å avslå 
søknad om reisedokument. Vi ser særlig for oss at politiet kan avslå søknad om 
reisedokument når søker er i besittelse av hjemlandets reisedokument. Det er ingen grunn til 
at slike søknader skal belaste utlendingsforvaltningen i lang tid.  
 
2.4 Til høring av barn 
Oslo politidistrikt støtter forslaget om at det innføres hjemmel for at barn kan høres uten 
foreldrene til stede i asylsaker. Selv om slike situasjoner angivelig praktisk talt aldri 
forekommer, så er det viktig å ha en klar hjemmel i lov. 
 
3. Øvrige bemerkninger 
Oslo politidistrikt støtter presiseringene i lovhjemlene. Vi har ingen øvrige bemerkninger til 
høringsbrevet. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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