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Oslo, 24. april 2009.

Forsla til re elverk for å fol e o forsla i St.meld. nr. 18 2007-2008
Arbeidsinnvandrin o forsla til forskrifter til n utlendin slovs ka ittel 3 om arbeid
o studier mv.

Kystpartiet er et verdikonservativt sentrumsparti som mener at stabil bosetting gir de beste
muligheter for å skape et samfunn preget av trygghet og samhold. Vi vil derfor gi flest mulig
arbeid, medbestemmelse og et godt miljø der de bor og har sin familie. Flytt kapital, ikke
mennesker. Vi vil at innvandringen til Norge skal være begrenset og kontrollert. Norsk
arbeidsliv bør ikke baseres på import av utenlandsk arbeidskraft. Vi vil kjempe mot sosial
dumping. Kystpartiet er derfor imot de forslag til liberalisering av arbeidsinnvandringen som
nå fremmes i Arbeidsinnvandringsmeldingen.

0 start av arbeid i Nor e før o holdstillatelse er itt.
Særlig problematisk er forslaget om å gi arbeidsgiver i Norge mulighet til å rekruttere
utenlandsk arbeidskraft direkte og la arbeidstakerne starte i arbeid før oppholdstillatelse er
gitt.
- En slik ordning vil begrense norske myndigheters mulighet til å styre
arbeidsinnvandringspolitikken ut fra generelle utlendingspolitiske hensyn. - Bedriftene kan i
større grad dekke sine kortsiktige og konjunkturbestemte behov for arbeidskraft uten hensyn
til de samfunnsmessige virkningene av innvandringen i nedgangtider.
- Myndighetenes praktiske mulighet til å sikre ansettelse av ledig norsk arbeidskraft vil
begrenses. Det er uhensiktsmessig å først la bedriftene rekruttere arbeidere utenlands, for i
etterkant å nekte dem oppholdstillatelse i Norge hvis det finnes alternativ arbeidskraft
innenlands.

Fa lært arbeidskraft
Hvis man har en for upresis definisjon av hva som er faglig arbeidskraft, vil det åpne for en
kraftig liberalisering av praksis ved innvilging av oppholdstillatelse i Norge.

Studenter
Regelen om at ferdig utdannede utenlandske studenter kan søke om arbeid i 6 måneder i
Norge etter endt studium, kan åpne for hjerneflukt fra sårbare utviklingsland. Et
arbeidsforhold i Norge vil da kunne gi grunnlag for permanent opphold i Norge fordi
vedkommende vil være faglært.
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Ufa lært arbeidskraft
Forslaget om å gi ufaglærte arbeidstakere oppholdstillatelse etter retningslinjer fra
departementet om hvilke næringer eller geogy-afiske områder dette skal gjelde for, åpner for en
meget vidtgående liberalisering av arbeidsinnvandringen. Det foreslås at ordningen i første
omgang skal gjelde for russere fra Barentsregionen til de tre nordligste fylkene i Norge. På
bakgrunn av de store forskjellene i levekår og styresett mellom Norge og Russland vil
innvandringspresset kunne bli stort. Hvis man tillater at det bygges opp en betydelig russisk
befolkning i en tynt befolket og strategisk plassert del av Norge, vil det kunne komplisere
forholdet mellom vårt land og Russland.

Ad an en til å søke fra Nor e
Forslaget om å utvide dagens arbeidssøkervisum for faglærte fra tre til seks måneder vil gi
muligheter for mer svart arbeid på det norske arbeidsmarkedet. Kystpartiet mener at
arbeidssøkervisumsordningen bør avvikles. En utlending bør i utgangspunktet søke om arbeid
i Norge fra sitt hjemland, og ikke tillates innreise til Norge før oppholdstillatelsen eventuelt
foreligger.

Eventuelle spørsmål rettes til undertegnede på mob: 90 97 35 39 eller epost:
k st artiet ahoo.no

Vennlig hilsen
Kystpartiet
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