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VEDR.: UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)—SAKSBEHANDLINGSTID FOR SPESIALISTER

Relocation Reianes & Sømme AS er Norges største relocation selskap, og har bl.a. ansvaret for å
koordinere alle flyttingene av utenlandsk personell i Schlumberger (Stavanger) og WesternGeco
(Oslo). Disse selskapene sysselsetter til sammen ca 300 utenlandske arbeidstakere i Norge. Disse er
spesialister og nøkkelpersonell av stor betydning for verdiskapningen i selskapene. At selskapene
lykkes er igjen viktig for oljeindustrien, som igjen er viktig for det norske samfunnet.

I den senere år har behandlingstiden i UDI økt betydelig. Videre tar søknader om
familiegjenforening uforholdsmessig lang tid. Vi vil nevne hvilke konsekvenser dette har:

Forretnin sreiser:
Visumpliktige kan ikke foreta forretningsreiser utenfor Norge mens søknaden om arbeidstillatelse
behandles, selv om midlertidig tillatelse er innvilget. Dette oppleves som svært frustrerende ettersom
de er nøkkelpersone/1 og reise- og møtevirksomhet i konsernet er nødvendig for å utføre jobben.

Familie 'enforenin
Familie av spesialister får ikke søke om personnummer dersom det er under 6 måneder igjen av
familieforsørgerens arbeidstillatelse. Spesialister må som kjent fornye arbeidstillatelsen hvert år. Det
betyr at familien må vente til fornyelsen er behandlet, som igjen tar ca 2 måneder.

Personnummer:  
For spesialistene sine familier tar det fra 6-12 måneder før de i det hele tatt kan søke om
personnummer. Personnummeret er selve nøkkelen i etableringsfasen. Uten dette er det problematisk
å etablere bank-, forsikringsavtaler, fastlege, etablere trygdeordninger (barnetrygd),
telefonabonnement/ internettaksess, kjøpe bil, hus, utstyr som tv/dvd-spiller osv. Dette er praktiske
ting som har stor betydning for en familie i etableringsfasen.

Det å etablere seg i Norge oppleves i dag som tungvint og det hersker utbredt frustrasjon blant dem
dette gjelder. Det er vanskelig å forstå at arbeids- og oppholdssøknader som tilfredsstiller alle krav
mht til dokumentasjon kan ta så lang tid (vedlagt UDI statistikk).

Vi i Relocation er bekymret for at den stadig økende behandlingstiden vil gjøre det mindre attraktivt
å flytte nøkkelstillinger og virksomheten til Norge. Oljeindustrien domineres av multinasjonale
selskaper. Disse plasserer nøkkelstillinger og virksomhet der det er mest hensiktsmessig.
Schlumberger, blant flere, har valg å plassere store deler av ledelsen for Europa i Stavanger. Vi
opplever imidlertid at slike avdelingene er mobile og lett kan flyttes til et annet land dersom det
vurderes hensiktsmessig. Beslutningstakerene i slike prosesser er ofte selv utlendinger. Det er derfor
nærliggende å tro at personlige erfaringer med egen etablering i neste omgang vil kunne få
betydning når viktige beslutninger om lokalisering av virksomhet tas.
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Vi har tatt et initiativ til et møte med politikere og med ordfører Leif Johan Sevland i forbindelse
med hans iherdige innsats for å bringe næringsaktiyitet til Stavanger. Han har tatt våre bekymringer
på alvor og tatt opp saken med Kommunal- og Arbeidsdepartementet.

Som tilrettelegger for utenlandske selskaper i etableringsfasen mener vi å kunne bidra konstruktivt
med innspill overfor Kommunal- og regionaldepartementet. Den 1. oktober 2003 ble det innført
gebyr på kr 600,- for spesialister og deres familier som kommer utenfor EØS/EU-området. Vi
foreslår at gebyret økes kraftig og øremerkes en omprioritering av ressursene for å få
behandlingstiden for spesialister og deres familier ned på et akseptabelt nivå.

Med bakgrunn i ovenstående imøteser vi diskusjoner om tiltak slik at Norge framstår som
imøtekommende og attraktivt å etablere seg

Vennlig hilsen
Relocation Reianes  & Sømme A/S

Gaute Sømme
Tlf.: 51 51 00 35
Mobil: 901 55 350
E-mail: so ctrelocation.no
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