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HØRINGSSVAR - INTERNASJONAL LUFTFART -
OPPHOLDSTILLATELSE

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser til høringsbrev av 29.10.2012 vedrørende
ovennevnte høring.

NHO viser til høringsuttalelse fra NHO Luftart, som vi slutter oss til. Vi er også kjent med at
SAS-konsernets medlemmer i NHO Luftfart ikke har gitt sin tilslutning til høringsuttalelsen.

Etter NHOs oppfatning er det grunnleggende spørsmålet hvordan norsk luftfart kan
videreutvikle konkurransekraften i et mer og mer globalisert luftfartsmarked. Ved etablering
av virksomhet utenfor Europa er det viktig med likeverdige rammebetingelser, og
muligheten for bruk av lokal arbeidskraft på linje med konkurrentene. Dette vil, ikke minst
på sikt, kunne styrke norske virksomheter, slik vi ser blant annet ser innenfor maritim
virksomhet. Vi er enig i NHO Luftfarts betraktninger:

"Dersom selskaperfra vår region skal være konkurransedyktig må derfor
rammebetingelsene tilpasses. Alternativt vil selskaperfra denne del av verden overta en
større del avflytrafikken her, og selskaper hjemmehørende i Norge vil miste
markedsmuligheter og svekkes. På sikt vil dette kunne bety at norsk luftfartsnæring ikke i
særlig grad vil kunne drive internasjonalflyvirksomhet utover Europa, og bransjen står nå
ovenfor de samme utfordringene som norsk internasjonal skipsfart gjorde på 1980 tallet"

og videre:

"Vi vilfor øvrig vise til at det er tilsvarende ordninger Norge har etablertfor maritim
virksomhet, noe som har bidratt til å opprettholde og videreutvikle en sterk maritim
virksomhet i Norge" .



På denne bakgrunn vil NHO støtte at utlendingsregelverket endres slik at §1-1 i
utlendingsforskriften endres slik at personell i internasjonal lufttrafikk gis begrenset
oppholdstillatelse selv når arbeidsgiver er norskregistrert.

Vennlig hilsen
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGNNISASJON
Oiråde Arbeidslivspolitikk
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Direktør
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