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POLITIDIREKTORATETS HØRINGSSVAR - ENDRINGER I 

UTLENDINGSFORSKRIFTEN 

Politidirektoratet (POD) viser til høringsbrev av 8. november 2017 fra Arbeids- og 

sosialdepartementet om forslag til endringer i utlendingsforkriften.  

 

Departementet foreslår endringer for å hindre misbruk av bestemmelsen om praktikanter i 

utlendingsforskriften § 6-21, bl.a. forslag om krav til kompetanse, alder, plan for opplæring og 

begrensninger i tillatelsenes varighet. Departementet foreslår videre at avgjørelse om å nekte 

utstedelse av oppholdskort skal behandles som enkeltvedtak, slik at søkere får en generell 

klageadgang i disse sakene. 

 

Innledningsvis vil POD bemerke at politidistriktene er førstelinje i Norge for oppholds- og 

statsborgerskapssaker samt EØS-registreringer. I tillegg til å være saksforberedende organ for 

Utlendingsdirektoratet, har politidistriktene også fått delegert kompetanse til å innvilge 

søknader i visse sakstyper når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt. Politiet (som 

forvaltningsmyndighet) er samlokalisert med andre etater på Servicesenteret for utenlandske 

arbeidstakere (SUA). SUA skal legge til rette for at utenlandske arbeidstakere skal komme 

raskt i lovlig arbeid i Norge.  Politidirektoratet ble imidlertid ikke forelagt høringen som 

høringsinstans. Vi ber om at fremtidige høringer som er relevante for politiets oppgaver og 

ansvar blir sendt oss direkte som høringsinstans, slik at vi raskt får innhentet innspill fra 

politidistriktene og eventuelle særorgan.  

 

POD har forelagt høringen for politidistriktene. Deres innspill er innarbeidet i vårt høringssvar.  

Vi har følgende kommentarer til forslagene: 

 

Om oppholdstillatelse til praktikanter 

Politidirektoratet er enig i departementets vurderinger og støtter samtlige forslag til endringer i 

utlendingsforskriften. Politiet erfarer at praktikantbestemmelsen blir misbrukt på den måten 

som beskrevet i høringsnotatet. Vi mener at endringsforslagene kan få en positiv effekt som 

tiltak mot misbruk av praktikantbestemmelsen.  

 

Departementet antar at forslagene ikke vi få økonomiske og administrative konsekvenser av 

betydning. POD er i all hovedsak enig i denne vurderingen. 
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Politiet vil likevel bemerke at misbruk og overtredelser av utlendingsloven i form av bruk av 

ulovlig arbeidskraft og uriktige eller falske opplysninger og dokumentasjon muliggjør 

arbeidslivskriminalitet og undergraver lovlig virksomhet. Dersom de foreslåtte innstramningene 

for praktikanttillatelser iverksettes, så kan dette påvirke både omfanget av potensielt sårbar 

arbeidskraft og aktører som utfører arbeidslivskriminalitet. Tiltak som kan hindre eller minske 

misbruk av utlendingsregelverket vil derfor kunne få konsekvenser i et samfunnsøkonomisk 

perspektiv. 

 

Om klagerett etter å ha blitt nektet oppholdskort  

Politidirektoratet har ingen særskilte merknader til forslaget, og er enig i departementets 

vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

John Ståle Stamnes Kari Stokkeland  

seksjonssjef seniorrådgiver  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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