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Høring NOU 2011:7 Velferd - og migrasjon

Vi viser til departementets henvendelse av juni 2011 hvor man ba om synspunkter på
innstillingen til Velferds- og migrasjonsutvalgets NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon Den
norske modellens framtid.
Akademikerne støtter i all hovedsak det perspektivet utvalget legger til grunn for forståelsen
av oppslutning om velferdsstaten i Norge. Økt migrasjon og internasjonal mobilitet har
betydning for velferdsmodellen. Samspillet mellom systemet av velferdsordninger og
arbeidslivets virkemåte har avgjørende betydning for modellens fremtidige bærekraft. Det
er viktig å legge til rette for høy yrkesdeltagelse i innvandrerbefolkningen og befolkningen
for øvrig. Arbeidslivet er en viktig arena for å møte velferdsmodellens utfordringer.
Når vi snakker om innvandring som et bærekraftproblem for velferdsstaten, er det samtidig
viktig å understreke at Norge i økende grad vil være avhengig av arbeidsinnvandring.
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Eksempelvis er yrker innen pleie- og omsorg i økende grad etterspurt, blant annet som en
følge av den aldrende befolkningen. Samtidig ser vi at etterspørselen innen en rekke
fagområder i arbeidslivet er voksende og norske bedrifter må tiltrekke seg spesialisert
arbeidskraft fra utlandet.

Ordningenfor spesialister og faglærte arbeidsinnvandrere bor styrkes
Vi støtter utvalgets forslag om at de ordninger som eksisterer for spesialister og faglærte
arbeidsinnvandrerne bør styrkes. De kan fremmes mer aktivt i utlandet og overfor ulike
kompetansemiljøer i Norge. På bakgrunn av den betydelige etterspørselen etter høyt
kvalifisert arbeidskraft i norske virksomheter bør prosedyrer og vilkår for rekruttering
effektiviseres. Dette gjelder forhold som saksbehandlingstid for innvandrere fra tredje land
og sertifiseringsregler for godkjenning av utdanning og andre kvalifikasjoner.

Introduksjonsordningen og godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse
Akademikerne støtter utvalgets forslag om å øke innsatsen for de innvandrere som av ulike
grunner ikke kommer inn på arbeidsmarkedet. Disse utgjør en betydelig arbeidskraftreserve.
Her blir det viktig å se på tiltak rettet mot både tilbuds- og etterspørselsiden, både
potensielle arbeidstakere blant innvandrere og potensielle arbeidsgivere.
Som akademikerorganisasjon vil vi i denne sammenheng understreke viktigheten av at
innvandrere med høyere utdanning fra andre land får ta denne i bruk i Norge. Vi er i likhet
med utvalget opptatt av at introduksjonsordningen som tilbys av kommunene bør ha en
bredere målgruppe og bedre tilpasses individuelle behov. Personer med dokumenterbar
utdanning eller realkompetanse bør tilbys en skreddersydd plan som hjelper dem med å få
godkjent sin utenlandske utdanning i Norge, lære det norske språket og norsk arbeidsrett, og
få arbeidserfaring. Introduksjonsordningen varer som regel i to år, men innvandreren skal
tilbys å gjennomføre et tilpasset løp på kortere tid dersom det er hensiktsmessig og ønskelig.
Utvalget peker på at den individuelle tilretteleggingen av ordningen i dag er mangelfull, og
at man til og med kan miste retten til å ta introduksjonordningen dersom man slutter før

toårsperioden. Vi støtter utvalgets forslag om at man skal kunne gjennomføre
norskopplæring ute i arbeidslivet som en del av introduksjonsordningen.

Utdanningens betydningfor integrering
Utvalget diskuterer sammenhengen mellom utdanningsnivå og arbeid hos innvandrere.
Utdanning er den viktigste forutsetningen for stabil yrkesdeltagelse. Vi mener at
betydningen av utdanning for integrering av innvandrere er stor. Akademikerne hadde derfor
ønsket at utvalget diskuterte hvordan man kan ha en mer bevisst rekruttering i
innvandrermiljøene til utdanning på alle nivåer.
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