
5n
W

DEN NORSKE KI RKE

Bjørgvin bispedømmeråd
2 5 AUû 2018

Justi s- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep.
0030

l)ato: 15.08.201 6 Vår rcf: 16/2870 - \4<ll, (16/25576) l)eres ref:

Svar på høring vedr. endringer i utlendingsloven: midlertidig
arbeidstillatelse
Bjørgvin bispedømme takker med dette for muligheten til å uttale seg i forbindelse med
endringer i lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold
her og forskrift av 15. oktober 2009 ru.1286 om utlendingers adgang til riket og deres
opphold her: $ 94 om vilkår for midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere mens
søknaden er til behandling.

Bjørgvin bispedømme vil med dette støtte framlegget til endringene som er foreslått og
som legger til rette for at asylsøkerc kan gis rett til arbeid før det er gjennomført
asylintervju av søkeren. Dette unntaket gjelder asylsøkere som med høy sannsynlighet
vil få oppholdstillatelse i Norge.

For Bjørgvin bispedømme begrunnes denne positive innstillingen til den aktuelle
endringen i utlendingsloven både etisk, diakonalt og økonomisk.

Fra et etisk perspektiv vil Bjørgvin bispedømme støtte arbeidslinjen da dette er med på
legge til rette for en en positiv inkludering og integreringsprosess av våre nye
landsmenn og fordi det vil være med på å bygge opp unders asysløkeres verdighet

Fra et diakonalt perspektiv vil den foreslåtte endringen kunne bidra til å forebygge og
styrke den mentale helsen, samtidig som den kanbidra til å redusere behovet for
offentlig sosial støtte og helsetilbud.

Bjørgvin bispedømme mener endringen også vil kunne legger til rette for inkluderende
fellesskap: både i arbeidstiden men og på fritiden og at endringene vil kunne bidra til å

forebygge rasisrne. Videre er Bjørgvin bispedømme av den oppfatning at endringen vil
kunne bidra til å styrke asysløkers fagkompetanse på et tidligere stadium, og at
deltakelse i arbeidslivet vil kunne bidra til å fungere som er en nøkkel til å skape
forandring for seg selv, sin familie og samfunnet. Tidligere deltakelse i arbeidslivet vil
kunne bidra til til å fremme likeverd og rettferdighet og et liv i et mangfoldig fellesskap.

Fra et økonomisk synspunkt mener Bjørgvin bispedømme det vil kunne bli rimeligere
for velferdsstaten å vedta denne endringen. Det er positivt fordi det samfunnet da sparer
inn ved å vedta denne endringen, bør komme enda flere asysløkere til gode ved at de tas
i mot og ffir et rnålrettet og godt tilbud.
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Bjørgvin bispedømme mener en viktig forutsetning for den aktuelle justeringen er at
asylsøkeren tilbys stillinger på linje med norske arbeidstakere med tanke på tariff,
arbeidstid og andre forhold knyttet opp i mot et profesjonelt arbeidsliv.

Fordi den foreslåtte endringen kun gjelder et mindretall av asylsøkerne, er det viktig å

understreke at bispedømmet anser at arbeid, enten lønrtet eller ulønnet, er et gode og en
viktig bidragsyter for alle mennesker, og dermed alle asylsøkeres, mentale helse, uansett
om de blir i landet eller sendes ut etter en tid. Det burde derfor vært vurdert om flere bør
omfattes av dette forslaget til endring i utlendingsloven.

Med vennlig hilsen
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