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HØRINGSBREV OM NY UTLENDINGSFORSKRIFT

Det vises til departementets brev av 16. februar 2009 vedrørende høringsforstag angående

ny uttendingsforskrift, kapittene 1-3, 5 og 7-16. HSH representerer 12 700 virksomheter

innen bredden av handet og private tjenesteytende næringer. Vi avgir med dette vårt

høringssvar. HSH sender egne høringssvar i forbindelse med de høringene departementet

har sendt ut angående øvrige kapitler i samme forskrift.

HSH støtter generelt forstag som innebærer effektivisering av saksbehandlingsprosessene i

uttendingsforvaltningen. HSH ønsker at det skal tegges til rette for ubyråkratisk og enket
tilgang på utentandsk arbeidskraft. HSH bemerker at ftere av de foreslåtte bestemmetser

synes å innebære forenktingstiltak som må antas å ha positiv innvirkning på

saksbehandlingstidene.

Kommentarer tit enkette av ka ittene o foreståtte bestemmetser:

Kapittet 3 Visum

HSH støtter også en videreføring av ordningen med innreisevisum for enkette grupper av

uttendinger, stik det forestås i § 3-13 fjerde tedd, og med den følge at disse gruppene kan
fremme søknad om oppholdstillatetse fra riket. HSH mener praksis med å benytte D-visum

for uttending som venter på behandling av søknad også bør utvides til å omfatte
familiemedlemmer til faglærte og spesialister, jf departementets uttaletse under punkt

3.5.4 siste setning.

Ka ittet 10 Attmenne re ter

HSH mener saksbehandlingsregtene for den foreståtte ordningen med tidlig arbeidsstart

synes fornuftig. HSH forutsetter at gjennomføringen av søknadsprosessen, herunder med
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HSH støtter forstaget om en ny visumbestemmelse i forskriften § 3-13 annet ledd, som skal
gjelde i tilfetter der ordningen med tidlig arbeidsstart benyttes. Det er et poeng at

saksbehandlingsprosessen knyttet til visum er så ubyråkratisk og effektiv som mulig i disse

tilfellene, stik at arbeidstakeren kan komme raskt til Norge og i gang med arbeidet.

HSH
Henrik lbsens gate 90
P.O. Box 2900 Solli
N0-0230 Oslo
tel +47 22 54 17 00
fax +47 22 56 17 00
e-post
info@hsh-org.no
Bankøro
6030.05.18543
Org. nr.
970 134 646 MVA

• • • • www.hsh-org.no



utstedelse av foreløpig bekreftelse til arbeidsgiver om at fultstendig søknad er levert,
skjer så effektivt og ubyråkratisk som mulig. HSH er også enige i departementets
vurdering av at det må være aktuelt å stille små/få krav tit fultstendig søknad innenfor
ordningen om tidlig arbeidsstart. Det forutsettes også at politiet gis nødvendig og
tilstrekketig opplæring i den nye ordningen, stik at saksbehandlingen kan skje uten
opphold. HSH har ved tidligere antedninger ettertyst en saksbehandlingsgaranti i
arbeidstillatelsessaker, og understreker igjen behovet for at saksbehandlingstiden må
kortes kraftig ned. Dette må særtig gjelde i ordningen med tidlig arbeidsstart, som etters
mister mye av sitt poeng.

Når det gjelder tillatelsenes varighet, støtter HSH forslaget om videreføring av
bestemmelsene om treårige tillatelser til faglærte etter § 6-1, men mener i motsetning til
departementet denne også bør omfatte spesialister etter § 6-2. Dersom vilkårene ved
kontroll ikke viser seg oppfylte, kan tilbakekalling av tillatelse benyttes.

HSH er også positiv tit treårige tittatelser tit studenter som har underhold for hele
perioden. Videre er HSH positive til forstaget om at fornyede tillatelser generett skat
kunne gis for to år av gangen. I dag gjelder en stik regel for blant annet faglærte,
utsendte arbeidstakere og de øvrige grupper som er presisert i dagens forskrift § 38. Det
synes positivt for saksbehandlingstidene at fornyede tillatelser generett forestås gitt for to
år, også for andre grupper enn de som fremgår av § 38 i dagens forskrift. Politiet vit
dermed få færre søknader om fornyelse å ta stitting til, noe som vit frigjøre tid. HSH
støtter også at det ved søknad om fornyelser som hovedreget ikke kreves personlig
fremmøte, så tenge det presiseres i § 10-27 at det kan kreves at søknad om fornyet

tillatelse innteveres ved persontig fremmøte når det er behov for dette enten for kontroll
av ID eller av andre grunner.

Ka ittel 11 ermanent o holdstillatelse

HSH støtter forstaget om at det ikke tenger skal stilles krav til at uttendingen har hatt

opphold på ett og samme grunntag i tre år for å få permanent oppholdstillatelse.

Dersom departementet har ønske om utdypninger eller presiseringer, står vi selvfølgelig
til disposisjon.
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