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Høring  -  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 Deres brev av 30.01.09. Vi vil også vise til Arbeids- og inkluderings-
departements brev av 10.12.08 og 22.01.09 med departementsforeleggelse vedr. forslag
til ny utlendingsforskrift og Landbruks- og matdepartementets svar i brev av hhv.
08.01.09 og 11.02.09.

I brevet av 30.01.09 foreslås det å videreføre en egen kvote for sesongarbeid i
jordbruks- og skogbruksnæringen. Det har tidligere imidlertid ikke vært praktisert
telling og registrering innenfor kvoten. Det foreslås nå å etablere ordninger for dette og
å utarbeide retningslinjer for justering av kvoten mv. Landbruks- og matdepartementet
legger vekt på forslaget om at kvoten skal fastsettes etter kontakt om arbeidskraft-
behovet mellom fylkesleddene i Arbeids- og velferdsetaten og landbruksnæringen.

Det foreslås etablering av ordninger som tillater at kvoten kan utvides ved behov, når
tilgang av innenlandsk arbeidskraft ikke kan avhjelpe situasjonen. Vi vil sterkt
vektlegge forslaget om at man i slike tilfeller må unngå en individuell prøving i forhold
til tilgjengelig arbeidskraft innenlands eller i EøS-/EFTA-området. Den enkelte
gårdbruker vil som arbeidsgiver ha begrenset kapasitet og kompetanse til å innhente
den nødvendige informasjon i slike tilfeller. Landbruks- og matdepartementet legger til
grunn at man i slike situasjoner må kunne justere kvoten uten langvarig saksbehand-
ling, slik at en unngår vansker med å få gjennomført innhøstingen av jordbruksproduk-
sjonen pga. manglende arbeidskraft.
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Det er i høringsbrevet av 30.01.09 foreslått at Utlendingsdirektoratet i samråd med
Arbeids- og velferdsdirektoratet skal gi nærmere retningslinjer for kvotefastsettingen.
Retningslinjene som skal utarbeides må ivareta de viktige forannevnte hensyn. Vi
legger også til grunn at de aktuelle organisasjoner mm. innen jordbruks- og
skogbruksnæringen får forslaget til nye retningslinjer på høring.
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