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Forskningsrådet
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Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

Vår saksbehandler/tIf. Vår  ref.
Hans Borchgrevink, 22037160

Høringsuttalelse vedrørende høringsnotat fra AID vedrørende ny udendingsforskrift kapittel 6
oppholdstillatelse i forbindelse rned arbeid og studier rnv

1. Forskning er nødvendig for å fange opp, og skape, ny kunnskap som grunnlag for et globalt
konkurransedyktig næringshv i Norge. Globaliseringen gir økt konktiorranse om å tiltrekke de
beste forskerne. EU arbeider aktivt for å tiltrekke seg internasjonale Ilorskere, blant annet
gjennom forenkling av formalia knyttet til visum og arbeidstillatelse for internasjonale forskere.

Norge må, for ikke å tape den globale kampen om forskertalentene, .s.lette inn minst like effektive
virkemidler som de land vi konkurrerer med om talentene. Med en ti(!nlig utforming vil den nye
utlendingsforskriften kunne være et sentralt virkemiddel for å sikre rl:kruttering av gode forskere
til Norge.

2. Norges forskningsråd har på denne bakgrunn følgende kommentarer til forslag til ny
utlendingsforskrift kapittel 6:

Til §§ 6-1:

Kom etansekravet i 6-1 1.1edd:

ARBZIUS
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MOTTATT

24Kr'Rinffi

Deres ref.

Oslo,
23.04.2009

Departementet ber i høringsnotatet (side 6 ) om synspunkter på hvorvidt kravet til kompetanse i §
6-1, 1. ledd, bør defineres ytterligere.

Norges forskningsråd mener at kompetansekravet bør tydeliggjøres Liennom at
personkategoriene  professor, forsker  og  stipendiat mv  fortsatt beholdes i utlendings-forskriften
som underkategorier/eksemplifisering av kategorien faglært.

Selv om det i departementets høringsnotat fremgår at personkretsen i departementets forslag
utgangspunktet er den samme som i gjeldende regelverk, anser Norg:s forskningsråd at det er av
betydning at de ovennevnte personkategorier særskilt nevnes.

Når de ovennevnte personkategoriene beholdes, kan dette eksempeb,Is i forskriften utformes som
følger (i § 61, første ledd, første punktum):
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"Arbeidstakere som minst er fagutdannete eller har spesielle kvalifikasjoner, herunder pro essor,
forsker, stipendiat mv., har rett til oppholdstillatelse".

0 holdstillatelse når det ikke er fastsatt kvote eller kvoten er f lt o p 6-1 ferde ledd

høringsnotatet foreslås det at når det ikke er fastsatt kvote eller kvoi en er fylt opp, kan det kun
foretas tilsetting i stilling hvis stillingen ikke kan besettes av innenlat ds arbeidskraft eller
arbeidskraft fra EØS — eller EFTA-området.

Norges forskningsråd vil fremholde at denne regelen kan gi uheldige utslag ved rekruttering av
professorer, forskere, stipendiater mv. Professorer, forskere, stipendi,liter mv ansettes som
hovedregel etter globalt utlyst åpen konkurranse på basis av kvalifikoner vurdert av
fagekspertpanel. Den best kvalifiserte søker skal tilbys stillingen.

Dette vil være en særskilt utfordring når de best kvalifiserte søkerne kommer fra land utenfor
EØS — eller EFTA-ornrådet, eller den eller de aktuelle personer fra laad utenfor EØS eller
EFTA-området er direkte rekruttert til stilling ved norsk forskningsinistitusjon.

en slik situasjon er det påkrevet at Norge, i det globale arbeidsmark:det for akademisk
spisskompetanse, har regler som muliggjør Slik rekruttering. En regel som foreslått i § 6-1, fjerde
ledd, vil i gitte tilfelle innebære at slik arbeidskraft går til land med mer liberale regler enn
Norge.

Det må også pekes på at yngre forskere, samt stipendiater, oftest ikke har så høy lønn at de
eventuelt kunne ansettes som "spesialist" i medhold av § 6-2, første

Norges forskningsråd foreslår derfor at det i § 6-1, første ledd, settes inn et nytt annet punktum
(leddets første punktum er tatt med for fullstendighetens skyld). Den foreslåtte ordlyd er gjengitt
i kursiv:

Arbeidstakere som minst er fagutdannete eller har spesielle kvalifika;joner, herunder professor,
forsker, stipendiat mv., har rett til oppholdstillatelse. For professor, F rsker, stipendiat mv som
ansettes i åpen internasjonal konkurranse på basis av kvaltfikasjoner vurdert av fagekspertpanel
skal den best kvalifiserte søker tilbys stillingen uavhengig av kvoteordninger eller om stillingen
formelt kan besettes av innenlands arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området.

Til § 6-8:

Norges forskningsråd ønsker at det spesifiseres at bestemmelsen gjelder for professor, forsker,
stipendiat mv, slik at første setning bør lyde:

"Arbeidsgivere har adgang til å la arbeidstakere, herunder pmfessor, forsker, stipendiat
mv, starte i arbeidet før tillatelse foreligger...."

Begrunnelse: EU har innført rådsdirektiv der forhåndsgodkjente forsIzningsinstitusjoner tillates å
ansette borger fra tredjeland for å utføre forskningsprosjekt, mens formaha ordnes i efterkant for
å sikre raskere saksbehandling. For å sikre like gode rekrutteringsvill:år for Norge må ikke bare
kan professorer, forskere, stipendiater omfattes av denne bestemmelse.



134/24/2ø09 E18:48 22E137E1E11
24/04 '09 10:07 FAX 22037001 FORSKNINGSRÅDET

Norges forskningsråd ber om å bli konsultert ved Utlendingsdirektonttets utarbeidelse av de
retningslinjer som er omtalt i § 6-8, første ledd og § 6-9, annet ledd.

Til 6-12 6-20 6-29 6-30:

Professorer, forskere, stipendiater mv ansettes som hovedregel efter !;;Iobalt utlyst åpen
konkurranse på basis av kvalifikasjoner vurdert av fagekspertpanel. Den best kvalifiserte søker
skal tilbys stillingen. Dette bør ikke kunne hindres ved at "det er fast,att en kvote eller kvoten er
fylt opp" eller om stillingen "kan besettes av innenlands arbeidskraft effier arbeidskraft fra E0S-
eller EFI`A-området" , eller ved "retningslinjer gitt av Arbeids- og vel ferdsdirektoratet". Norges
forskningsråd viser til sine merknader til § 6-1, fjerde ledd.

Med vennlig hilsen
Norges forsknin råd
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