
UNIVERSITETET
I OSLO

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep.
0030 Oslo

Saksbehandler: Erland Nettum
Dato:  23. April 2009
Deres ref.:  200900199-/JFR
Vår ref.:  2009/2234

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

MOTTATT

MAI 2009

itetsdirektøren

Postboks 1072 Blindern
0316 OSLO

Telefon: 22 85 63 01
Telefaks: 22 85 44 42

Web-adr.:http://wwwuio.no

Høring om forslag til forskrift for ny utlendingslov kapittel 3

Det vises til AIDs brev av 30. Januar 2009 vedrørende høring om ny utlendingsforskrift
kapittel 6 - oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv.

Universitetet i Oslo (Ui0) stiller seg i hovedsak positiv til utkastet til ny forskrift, med noen
anmerkninger. Det vises i den anledning til uttalelser fra Norges forskningsråd (NFR) og
Universitets- og høgskolerådet (UHR) og som Ui0 stiller seg bak.

I tillegg vil vi bemerke at når det gjelder forslag til § 6-29 og § 6-30 anser Ui0 en tillatelse på
inntil 6 måneder som utilstrekkelig. Selv for en norsk student kan 6 måneder være for lite til
å skaffe seg en jobb. For en person fra et land utenfor EU/EØS er det ikke nok med
jobbtilbud, det må i tillegg være en jobb som anses som relevant i forhold til den
utdannelsen studenten har tatt. I en situasjon hvor man konkurrerer globalt om de høyt
kvalifiserte arbeidstakerne bør ikke det norske regelverket være mer restriktivt enn
regelverket i de landene vi konkurrerer med. Til sammenligning kan personer som faller inn
under § 6, 29-30 få en oppholdstillatelse i inntil 3 år i Danmark. Vi kjenner til en rekke
konkrete tilfeller hvor studenter uteksaminert fra Ui0 har fått avslag på sin søknad om
oppholdstillatelse i Norge. De har så vendt seg mot Danmark og har der blitt innvilget
oppholdstillatelse. All den tid dette er en gruppe man har en uttalt målsetning om å
rekruttere flere av, vil en arbeidssøkertillatelse på kun 6 måneder virke mot sin hensikt. Vi
anbefaler derfor at man legger seg på samme linje som Danmark og åpner for muligheten til
å innvilge en oppholdstillatelse på inntil 3 år.
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