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Høringssvar: 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. 
 
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
høringsbrev av 30.01.09.  
 
Generelle betraktninger  
NITO ønsker velkommen Arbeids- og inkluderingsdepartementets oppfølging av Stortingsmelding nr. 
18 (2007-2008) med et forslag som med all sannsynlighet vil legge til rette for bedre mobilitet for 
kvalifisert arbeidskraft til Norge. Rekruttering av arbeidskraft med høyere kompetanse er viktig i en tid 
da Norge har vanskeligheter med å utdanne nok kvalifisert arbeidskraft selv, ikke minst innenfor 
mange teknologiske fagområder. Videre vil evnen til å tiltrekke utenlandsk kompetanse være av stor 
betydning for å styrke og bygge opp nasjonale fagmiljøer på områder som i økende grad vil gjøre seg 
gjeldende i tiden fremover, spesielt gjelder dette områder knyttet til utviklingen av miljø- og 
klimateknologi.  
 
Kommentarer til forslaget  
NITO støtter på generelt grunnlag forslaget til endringer i Lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utledningers 
adgang til riket og deres opphold her, og påfølgende forslag til forskrifter, med følgende anførsler: 
 

- NITO mener tidlig arbeidsstart er en forutsetning for at endringene skal få virkning 
  
NITO støtter åpningen for at arbeidsgivere på bakgrunn av nærmere angitte kriterier skal kunne sette 
arbeidstaker i arbeid før oppholdstillatelse er gitt – også kalt tidlig arbeidstart eller ”fast track-ordning”. 
For at ordningen skal fungere som en ”fast track-ordning” er det viktig at administrative hindre i 
regelverket lempes på eller endres. NITO er av den oppfatning at de nye bestemmelsene slik de 
fremgår av høringsnotatet er uklare når det gjelder kravet til at nyankomne arbeidstakere må melde 
seg hos politi for å få utstedt en bekreftelse. Formuleringen i forslaget tilsier at det må foreligge 
bekreftelse og ID-nummer/fødselsnummer i folkeregistret for at arbeid kan påbegynnes. Det synes 
som om det legges opp til en administrativ behandling som vil kunne trenere prosessen med å komme 
i arbeid. NITO er av den oppfatning at politiet skal gi en foreløpig bekreftelse ved oppmøte, og på 
stedet, og at dette utgjør et grunnlag godt nok for å starte arbeid. Arbeidstaker bør derfor kunne 
begynne arbeid før ID-nummer/fødselsnummer er utstedt av folkeregistret, men at dette utstedes så 
raskt så mulig etter bekreftelse er gitt (f.eks etter 7 virkedager).  
 

- NITO mener en videreføring av eksisterende kvoteordninger ikke bør virke begrensende 
 
NITO ser i utgangspunktet ikke noe problem med at eksisterende kvoteordning videreføres, men 
ønsker å fremheve at kvoten på ingen måte må virke begrensende på mobiliteten av kvalifisert 
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arbeidskraft til Norge. Regelverket bør praktiseres liberalt i de tilfeller hvor kvoten er overskredet. 
Alternativt kan man tenke seg at kvoten ikke gjøres gjeldende for visse typer kvalifisert arbeidskraft, og 
at slike unntak fra begrensningene etableres på bakgrunn av forskrift fra departementet. Det er i dag 
mangel på spesialister og forskere innenfor flere fagområder i Norge, og spesielt innenfor realfagene. 
 

- NITO mener kompetansekravet i loven bør være fleksibelt 
 
NITO mener at det ikke er nødvendig med ytterligere definisjon og presisering av kravet til kompetanse 
i loven. Slik den nå står gir det nødvendig fleksibilitet i vurderingen av hvem som faller inn under 
bestemmelsen, samtidig som det etablerers et klart gulv eller minstenivå på tre års fagutdannelse.  
 

- NITO oppfordrer departementet å inngå i dialog med relevante aktører i Norsk arbeidsliv om 
det videre arbeidet på arbeidsinnvandring av høykompetansegrupper til Norge 

  
NITO inngår i et samarbeid med de andre ingeniørorganisasjonene i Norden og nordiske 
arbeidsgiverorganisasjoner om et prosjekt som søker å belyse en rekke problemstillinger knyttet til 
arbeidskraftsmobilitet, rekruttering av høykompetansegrupper og arbeidsinnvandringsregimer i 
Norden. Prosjektet mottar støtte fra Nordisk ministerråd, og ledes av Forskningsstiftelsen Fafo med 
bidrag fra andre nordiske forskningsinstitusjoner. Resultatene fra dette prosjektet er ventet ferdigstilt 
mot slutten av 2009, og de involverte norske aktørene går gjerne i nærmere dialog med departementet 
om dette. På bakgrunn av prosjektet vil det gjennomføres en konferanse hvor myndighetene med 
relevante departementer vil bli invitert.  
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