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Høring om endringer i utlendingsregelverketom arbeidsinnvandring

Vi viser til departementets e-post av 17. juli 2014 vedrørende forslag om endringer i
utlendingsforskriften kapittel 1 og 6 om arbeidsinnvandring.

For å tilrettelegge for en stadig mer smidig og effektiv rekruttering av arbeidskraft foreslår
departementet noen mindre forskriftsendringer knyttet til oppholdstillatelse for faglærte
arbeidssøkere som ikke trenger visum, utlendinger som jobber på kontinentalsokkelen og
oppholdstillatelse for selvstendig næringsdrivende. Det vises til at dette er særlig ønsket
arbeidskraft, og at regelverket bør reflektere behovet i arbeidslivet så langt som mulig på
dette området.

Politidirektoratet har forelagt høringen for underliggende instanser. Vedlagt følger
høringsuttalelse fra Oslo politidistrikt i kopi.

Politidirektoratet er positiv til endringsforslagene for å effektivisere rekrutteringen av særlig
ønsket arbeidskraft. Oslo politidistrikt har vurdert tilsiktede og utilsiktede virkninger
endringsforslagene, samt de praktiske endringer som forslagene vil medføre for politiet.
Politidirektoratet tiltrer distriktets merknader.

Når det gjelder de økonomiske og administrative konsekvensene opplyser departementet
blant annet at "Flytting av § 1-2 til kapittel 6 vil innebære et høyere gebyr og nye hjemler vil
kreve endringer i utlendingsforvaltningens datasystemer." Politidirektoratet anser det som
nødvendig at endringer/tilpasninger i DUF er gjennomført før de nye bestemmelsene trer i
kraft. Likeledes må det avklares hvilket gebyrregime som skal gjelde. Dersom det innføres
gebyr som avviker fra gebyret for andre oppholdstillatelser med arbeid som grunnlag, må
det sikres at DUF og Søknad på Nett (SpN) med de respektive
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økonomirapporteringsverktøyeneer tilrettelagtfordetteførikrafttredelsestidspunktet.
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