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Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til

forskrifter til ny utlendingslovs kapittel 3 om arbeid og studier mv.

Vi viser til departementets brev datert 30.januar 2009 angående forslag i St. meld. nr 18 (2007-2008) om
arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel 3 om arbeid og studier mv.

Det er et mål for Akademikerne å bedre mobiliteten for kvalifisert arbeidskraft mellom Norge, EU og tredje
land. Derfor støtter vi Arbeids- og inkluderingsdepartementets oppfølging av forslaget i
Arbeidsinnvandringsmeldingen som går ut på at arbeidsgivere som oppfyller visse kriterier skal kunne
rekruttere utenlandsk arbeidskraft direkte og la arbeidstakerne starte arbeidet før tillatelse foreligger.

Selv om Norge generelt har en høyt utdannet arbeidsstyrke, mangler vi på viktige områder relevant
kompetanse, særlig innenfor teknologi og realfag. Mangelen på innenlandsk kompetanse svekker
mulighetene til å drive kunnskapsbasert virksomhet i Norge.

I en globalisert økonomi må Norge delta i den internasjonale konkurransen om å tiltrekke seg kompetanse
som det er behov for i norsk næringsliv og offentlig sektor. Norge må bli mer attraktivt for kunnskaps-
investeringer samt høyt utdannet arbeidskraft fra andre land. I hovedsak handler vår attraktivitet om å bygge
sterke kunnskaps- og forskningsmiljøer i Norge. I tillegg handler det også om å eliminere grensehinder for
kvalifisert utenlandsk arbeidskraft i Norge.

Akademikerne har følgende merknader til de konkrete forslag:

• Akademikerne støtter forslaget om at arbeidsgivere som oppfyller visse kriterier skal kunne
rekruttere kvalifisert utenlandsk arbeidskraft direkte og la arbeidstakerne starte arbeidet før
tillatelse foreligger (en såkalt "fast track" prosess).
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• Forslaget gjør forskjell mellom faglærte (som defineres etter sin kompetanse) og for spesialister (som
defineres på bakgrunn av lønn). Det er foreslått, etter konsultasjon med partene i arbeidslivet, at
lønnsnivå ved rekruttering uten vurdering av kompetanse foreslås satt til et lønnstilbud på minst
500 000 kroner per år. Vi har ingen innvendinger til den grensen som her er satt, men synes det er
viktig at den ikke settes lavere.

• Vi er opptatt av at den tidlige arbeidsstarten ikke hindres eller forsinkes av unødvendige formaliteter
omkring den foreløpige bekreftelsen til arbeidsgiveren som utstedes av politiet. I høringsbrevet (side
2, avsnitt 5) heter det at en foreløpig bekreftelse fra politiet må foreligge som grunnlag for å starte
arbeidet, og at et fødselsnummer fra folkeregistret også er nødvendig for oppstart. Akademikerne
mener at det ikke burde være tvil om at arbeidstaker får starte arbeidet før folkeregisteret har
behandlet og utstedet D-nummer/ fødselsnummer.

• Den nåværende kvoteordningen, og den individuelle prøvningen som blir aktuell dersom det ikke er
fastsatt noen kvote for det aktuelle året eller at kvoten er fylt opp, er foreslått videreført. Her er vi
opptatt av at det legges opp forutsigbare og enkle ordninger som tillater at kvoten eventuelt utvides
hvis det er behov for det.
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