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Høringssvar - Endringer i udendingsregelverket om arbeidsinnvandring

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til Arbeids- og sosialdepartementets
høringsbrev om endringer i regelverket om arbeidsinnvandring, datert 17.juli 2014.

I forslag til endringer i § 1-11,er første ledd i gjeldende bestemmelse tatt ut, uten at
dette er kommentert. JD mener at henvisningen til utlendingsloven § 55 (1) bør
beholdes. Videre stiller vi spørsmål ved om det å slette første ledd kan få betydning for
hva som menes med «faste innretninger».

I høringsbrevets punkt 2, femte avsnitt skriver ASD:

"Iarbeidetmedny utlendingsforskrift falt kravet om lønns- og arbeidsvilkår ut ved en
inkurie. Vi foreslår derfor å gjeninnføre disse kravene."

JD mener disse kravene kan komme noe tydeligere frem av bestemmelse, for eksempel
ved at forslagets § 1-11første ledd annet punktum (altså gjeldende annet ledd, nytt
annet punktum )omformuleres til:

«Vilkårenefor oppholdstillatelse etter § 6-1 og § 6-13 gjelder tilsvarende, [...1.»

For ordens skyld (og av betydning for teksten som skal vedtas og kunngjøres)
bemerker vi at det i utkastet til forskriftstekst, i overskriften til § 6-14vises til at «firste
ledd»skal lyde, mens hele bestemmelsen er referert. Kun endringsteksten i første ledd
bør kursiveres. I § 6-18er hele bestemmelsen gjengitt, men det er (så langt vi kan se)
kun tredje ledd som endres. Første punkt i tredje ledd bør ikke kursiveres. Tilsvarende
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gjelder første del av forslagets § 1-1første ledd (gjeldende annet ledd første punkt) og
annet ledd siste punktum (gjeldende tredje ledd annet punktum), som heller ikke bør
stå i kursiv. I overskriften til § 6-29 er det en bindestrek mellom paragraffienvisningen
og teksten som bør fiernes.
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