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Forskrift for ny utlendingslov kap. 3  -
Høringsuttalelse fra Universitets- og høgskolerådet

Det vises til AIDs brev av 30. januar 2009 vedrørende høring om ny utlendingsforskrift
kapittel 6: oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. Universitets- og
høgskolerådet (UHR) var ikke oppført på listen over høringsinstanser, men ønsker likevel å
avgi en uttalelse.
UHR ser at universitetene er ført opp som høringsinstanser og finner det naturlig. Det hadde
også vært rimelig å føre opp høyskolene. Spørsmål rundt oppholdstillatelse i forbindelse med
arbeid og ikke minst studier er viktige også for høyskolene våre.
UHR stiller seg i hovedsak positiv til utkastet til ny forskrift: Vi forventer at den vil kunne
gjøre de høyere undervisningsinstitusjonenes arbeid med å legge forholdene til rette for å
rekruttere utenlandske forskere og studenter til Norge enklere og ikke minst raskere. Det er
stor konkurranse om gode forskere og studenter, og det er flere eksempler på at norske
institusjoner har tapt i konkurransen om dyktige folk fordi det har tatt for lang tid å få ordnet
nødvendige formalia. Den nye utlendingsforskriften vil forhåpentligvis utformes slik at
rekrutteringsarbeidet blir enklere.

UHRs kommentarer er som følger:
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Til 6-1
Kom etansekravet i 6-1 første ledd
UHR støtter Norges forskningsråds forslag om at kompetansekravet bør tydeliggjøres
gjennom at personkategoriene  professor, forsker og stipendiat mv  fortsatt beholdes i
utlendingsforskriften som underkategorier/eksemplifisering av kategorien faglært.
Dette kan eksempelvis utformes slik i forskriften (§ 6-1, første ledd, første punktum):

Arbeidstakere som minst er fagutdannete eller har spesielle kvalifikasjoner,  herunder
professor, forsker, stipendiat mv.,  har rett til oppholdstillatelse.

O holdstillatelse ved ikke fastsatt kvote eller o f lt kvote 6-1 f erde ledd
Faglige stillinger ved norske universiteter og høyskoler besettes som hovedregel etter åpen
konkurranse i internasjonal utlysning. Den best kvalifiserte søkeren skal tilbys stillingen. En
regel om at der det ikke er fastsatt kvote eller kvoten er fylt opp, kan det bare foretas tilsetting
i stilling hvis det ikke besettelse med innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller
EFTA-området, vil kunne gi svært uheldige utslag for rekruttering.
Kunnskapsdepartementet oppfordrer til internasjonal utlysning av stillinger ved universitetene
og høyskolene gjennom EURAXESS-basen og har også oppfordret institusjonene til å tiltre
The Charter for European Researchers og The Code of Conduct for the Recruitment of
Researchers som forutsetter en transparent og lik behandling av alle søkere til vitenskapelige
stillinger uavhengig av nasjonalitet.
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UHR er bekymret for at det foreslåtte § 6-1, flerde ledd vil kunne føre til at universitet og
høyskoler vil tape dyktig arbeidskraft til land med mer liberale regler enn Norge.
UHR støtter derfor Norges forskningsråds forslag om å sette inn et n t annet unktum i 6-
1. Teksten vil da bli (leddets første punktum er tatt med for fullstendighetens skyld):

Arbeidstakere som minst er fagutdannete eller har spesielle kvalifikasjoner, herunder
professor, forsker, stipendiat mv., har rett til oppholdstillatelse. For professor, forsker,
stipendiat m. som ansettes i åpen internasjonal konkurranse på basis av
kvalifikasjoner 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  
På samme måte som tidligere mener UHR at også her bør det spesifiseres at bestemmelsen
gjelderfor professor, forsker, stipendiat mv. slik at første setning bør lyd:

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

EU har innført rådsdirektiv slik at forhåndsgodkjente forskningsinstitusjoner tillates å ansette
borgere fra tredje land for å utføre forskningsprosjekt, mens formalia ordnes i etterkant for å
sikre raskere saksbehandling. For å sikre norske institusjoner like gode rekrutteringsvilkår er
det helt avgjørende at professorer, forskere, stipendiater omfattes av denne bestemmelsen.

Til 6-12. 6-20 6-29 6-30
Også her gjelder det at professorer, forskere, stipendiater mv. som regel ansettes etter
internasjonal, åpen konkurranse på basis av kvalifikasjoner vurdert av et ekspertpanel. Den
best kvalifiserte søkeren skal tilbys stillingen.

UHR vil også vise til Universitetet i Oslos kommentar til § 6-20 og § 6-30 om
oppholdstillatelse for studenter som har avlagt eksamen og ønsker å søke arbeid i Norge.
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