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Høringssvar - Forslag til regelverk for å følge opp forslag i Staneld. nr.18 (2007-2008)
0 Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslov kapittel 3 om arbeid og

studier m.v.

Det vises til departementets høringsbrev av 30. januar d.å. i ovennevnte sak. Arbeidsgiverforeningen
Spekter vil med dette gi sine kommentarer til enkelte av forslagene i høringsbrevet.

Spekter har tidligere gitt støtte til arbeidet for ordninger som forenkler reguleringene ved rekruttering
av utenlandsk arbeidskraft, spesielt ved rekruttering av spesialister og høykvalifisert personell. Den
internasjonale konkurransen om høykvalifisert personell er sterk, og det er viktig at norsk næringsliv
gis muligheter til å rekruttere i dette markedet. Enkelte av de forslag som her fremmes, vil være et
positivt bidrag i denne forbindelse.

Spekter har følgende merknader til enkeltbestemmelser i forslaget til forskrifter:

Oppholdstillatelse for faglærte m.v.  (§  6-1):
Spekter støtter forslaget og finner det positivt at man endrer kravet til kompetanse til å være
"relevant for stillingen".

Oppholdstillatelse for spesialister (§§ 6-2 og 6-10):
Spekter støtter at det innføres en egen bestemmelse for spesialister uten at det etableres
detaljerte regler som må oppfylles. Den fastlagte lønnsgrensen bør imidlertid vurderes opp
mot lønnsnivå for nyutdannet personell med høyere utdannelse, og den fastsatte lønnsgrensen
på kr 500.000 i årslønn kan da synes noe høy.

Arbeidsgiveransvar ved tidlig arbeidsstart  (§  6-8):
Spekter støtter forslaget om å la arbeidstakere starte i arbeid før tillatelse foreligger og at dette
kombineres med visse krav til arbeidsgivere som skal kunne benytte denne ordningen.
Forslaget om at arbeidsgivere må fylle vilkårene etter regelverket om offentlige anskaffelser
anses å være en hensiktsmessig regulering.
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Med vennlig hilsen
Arbeidsgive

'<111)
Bjørn Myhr
Direktør

oreningen Spekter
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Tilbakekall ved arbeidsforhold. Arbeidsledighet  — arbeidssøkerperiode  (§
Spekter støtter forslaget om at arbeidstakere med tillatelse etter § 6-1 kan oppholde seg i
landet for å søke nytt arbeid etter arbeidsforholdets opphør.

Oppholdstillatelse til nyutdannede og forskere m.v. for å søke arbeid som
faglært m.v.  (§  6-29):
Departementets forslag vil forenkle mulighetene for å ta arbeid i Norge for grupper som vil
være attraktive i det norske arbeidsmarkedet. Forslaget støttes av Spekter.

Misbruk av ordningen med tidlig arbeidsstart  (§  6-34):
Spekter er enig i behovet for sanksjoner ved brudd på ordningen. Det er imidlertid viktig at
omfanget av sanksjonene legges på et nivå som ikke vil bli oppfattet som uforholdsmessig.
Det er videre vesentlig at sanksjonene ikke får konsekvenser for den aktuelle arbeidstaker til å
få oppholdstillatelse.
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