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Vi viser til Justis- og politidepartementets oversendelse datert 9.juli d.å.

Departementet ber om Arbeids- og velferdsdirektoratets uttalelser til forslag om endringer i
utlendingsloven og utlendingsforskriften (svarfrist 8. oktober 2010).

Arbeids- og velferdsdirektoratet slutter seg til de forslag til endringer som foreslås i høringsbrevet mht
§ 28 første ledd bokstav a i utlendingsloven hvor ordet rase foreslås erstattet med "...etnisitet,
avstamning, hudfarge...". En slik formulering vil dessuten være i samsvar med forslag i NOU 2002:12
og Kommunal og regionaldepartementets synspunkter i Ot.prp. Nr. 33 (2004-2005) om at mennesker
ikke kan deles inn i ulike raser.

Vi er videre enig i forslaget om å åpne opp for adgang til frivillig, ulønnet innsats i regi av frivillige
organisasjoner m v for asylsøkere og andre med uavklart oppholdsrett i Norge. Dette er i tråd med
både Soria-Moria erklæringen og St.meld.nr.39(2006-2007) "Frivillighet for alle". Forslaget virker
positivt da asylsøkere og andre ofte oppholder seg lenge i landet i den tiden det tar å behandle søknad
om oppholdstillatelse. Vi ser betydningen av å hindre ørkesløshet, skape økt inkludering og fremme
holdningsskapende arbeid samtidig som den frivillige innsatsen kan føre til bedre forståelse av norsk
kultur og ha overføringsverdi til andre kulturer med svakere demokratiske tradisjoner ved eventuell
retur til hjemlandet.

Gjennom deltakelse i frivillig organisasjonsarbeid vil nye borgere kunne tilegne seg de spillereglene
som gjelder i norsk demokrati. Å benytte bestemmelsene i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet
§ 4-4 som mønster for avgrensningen av hvilke former for arbeid som skal være tillatt, synes
hensiktsmessig. Ved valg av regelteknisk løsning antar Arbeids- og velferdsdirektoratet at det vil være
mest hensiktsmessig å plassere bestemmelsene i utlendingsforskriftens § 10-1, blant annet for å
markere at disse formene for frivillig arbeid ikke er ment å være et selvstendig oppholdsgrunnlag i
Norge.

Det er viktig å tydeliggjøre grensegangen mellom frivillig ulønnet arbeidsinnsats og betalt arbeid, slik
at ikke asylsøkerne blir utnyttet som gratis arbeidskraft. Muligheten for å kunne utvikle svarte
arbeidsforhold i slike sammenhenger må forhindres.
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Vi ser også problematikken med behov for vandelsattest i visse tilfeller. Dette bør løses på individuell
basis, med ansvarsforankring hos den organisasjon el lign som har behov for den ulønnede
arbeidsinnsatsen.

Vi har ingen bemerkninger til forslag om forhåndsvarsel om utvisning før en straffesak er endelig
avgjort, jfr. forslag til nytt § 14-5 annet ledd i utlendingsforskriften. Det samme gjelder at
fengselsmyndighetene så tidlig som mulig skal få oversendt utvisningsvedtak i en sak, jfr. forslag til §
14-5 tredje ledd.
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