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Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring 

Vi har registrert at Arbeids- og sosialdepartementet md brev av 17. juli 2014 har sendt på høring 
forslag om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring. Musikernes fellesorganisasjon 
(MFO) er ikke blant de registrerte høringsinstansene, men siden endringsforslaget har stor 
betydning for noen av våre medlemmer tillater vi oss likevel med dette å avgi høringsuttalelse. MFO 
organiserer profesjonelle utøvende musikere, musikkpedagoger og utøvere av nærstående yrker. 
MFO har nær 8 000 medlemmer, er landets største kunstnerorganisasjon og er tilsluttet 
Landsorganisasjonen i Norge. 

MFO støtter forslagene til endring av utlendingsforskriften § 6-14 og § 6-18. 

Særlig den siste er viktig for noen av våre (utenlandske) medlemmer som har behov for arbeids-
tillatelse for både å kunne etablere og drive egen næringsvirksomhet som utøvende musiker og for 
å kunne ta arbeid som f.eks. musikkpedagog. Undervisningsstillinger innenfor musikkfaget tilbys 
sjelden som heltidsarbeid, og det er for de aktuelle medlemmene heller ikke ønskelig med heltids-
arbeid som pedagog. Samtidig er det for de aller fleste heller ikke mulig å oppnå tilstrekkelige 
inntekter kun av selvstendig næringsvirksomhet som musiker, og disse medlemmene har derfor 
behov for å kunne kombinere utøvende virksomhet på høyt nivå med en deltidsstilling som pedagog.  

De tilfellene vi kjenner til handler om høyt kvalifiserte musikere fra land utenfor EØS- området, og 
som også er sterkt ønsket som musikkpedagoger i Norge. Etter som det er etter gjeldende regler 
ikke er mulig å få oppholdstillatelse for slik kombinert virksomhet, har vi registrert at utenlandske 
utøvere i noen tilfeller blir engasjert som selvstendig næringsdrivende for å utføre 
undervisningsarbeid. Dette er verken for dem eller oss noen ønskelig utvikling, og det er etter vår 
oppfatning trolig heller ikke lovlig iht. gjeldende norsk skattelovgivning.  

Vi kan på den annen side ikke se noen betenkeligheter med at det ganske lille antallet utøvere som 
dette handler om, kan få oppholdstillatelse for å utføre undervisningsarbeid som arbeidstakere, 
samtidig som de har eller får tillatelse til å drive næringsvirksomhet. 

Når det gjelder forslaget om endring av § 6-14 kjenner vi ikke til konkrete tilfeller av den art 
departementet peker på i høringsnotatet. Problemet kan likevel finnes i andre deler av 
kultursektoren, og vi ser heller ingen betenkeligheter med denne endringen. 
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