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HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I MUF-FORSKRIFTEN

Juss-Buss viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev datert 22.5.2009. Vi vil i det
følgende gi våre kommentarer til departementets forslag til endringer i midlertidig forskrift 24.februar
2005 nr. 165 (MUF-forskriften).

Generelle betraktning
Departementets endringsforslag gir de nordirakerne som fikk arbeidstillatelse etter MUF-forskriften i
2005 og 2006, men som senere ikke har fått fornyet tillatelsene sine, en mulighet til å søke på nytt.
Denne gruppen (MUFerne) skal nå få en fornyet vurdering, med sikte på varig opphold.

Juss-Buss er svært positiv til dette tiltaket. Vi mener at disse menneskene har vært utsatt for et politisk
spill som har ført til mangeårig uklarhet rundt deres oppholdsstatus i Norge. Det er bra at regjeringen
endelig tar tak i dette. Vi har likevel noen kommentarer til endringsforslagets utforming.

Vilkåret om ny søknad
Alle som ønsker å få sin sak vurdert på nytt, må fremme en særskilt søknad om dette. Fristen for å
fremme slik søknad er foreslått satt til den 1.10.2009.

Juss-Buss mener at departementet må ta ansvar for at de som omfattes av endringene får beskjed om at
de nå kan/bør søke på nytt. MUFerne er riktignok godt organisert i Norge, og mange har allerede blitt
godt informert om denne muligheten. Det kan likevel tenkes at noen ikke er det. Det er heller ikke alle
som har fått avslag på fornyelsessøknadene sine enda. Disse personene kan tror at de ikke trenger å
fremme en ny søknad, siden de allerede har søkt. Det er ikke sikkert at alle er klar over at de ikke får
søknadene sine behandlet etter de nye reglene hvis de ikke søker på nytt.

Juss-Buss foreslår at det blir sendt ut et informasjonsskriv i posten til de som omfattes av endringene.

Vilkåret om at søkeren var i Norge 18. mars 2009
Juss-Buss stiller seg kritisk til en slik absolutt regel. Utlendinger som får endelig avslag på oppholds-
og arbeidstillatelse plikter å forlate riket. At MUFere som tidligere har reist ut av Norge etter å ha fått
negativt vedtak ikke får muligheten til å søke på nytt etter ny forskrift, innebærer at disse blir straffet
for å gjøre det de var forpliktet til å gjøre. De som derimot har nektet å rette seg etter pålegg fra norske
myndigheter, blir premiert. Dette framstår som urimelig. I tillegg kan det føre til tilfeldig
forskjellsbehandling.

Juss-Buss mener det bør åpnes opp for unntak fra dette absolutte kravet om at søkeren må ha  vært  i
Norge 18. mars 2009. Et slikt krav kan slå svært urimelig ut for den enkelte, for eksempel dersom en
som reiste ut 17.mars 2009 ikke skal kunne søke på nytt, mens en som var her én dag ekstra skal



kunne gjøre det. Selv om en MUFer har reist ut, har denne personen vært i Norge i omtrent 10 år og
har opparbeidet seg en sterk tilknytning til riket. Det er heller ikke mange MUFere som omfattes av
høringsbrevet. Siden det klart angis hvem som skal omfattes av den nye forskriften, se punkt 2.2 i
høringsbrevet, kan det settes spørsmålstegn ved om det i det hele tatt er behov for et vilkår om at man
må ha opphold seg i Norge på en viss dato.

Juss-Buss foreslår at vilkåret om at søkeren var i Norge 18. mars 2009 fjernes, eventuelt at det åpnes
for å gjøre unntak fra dette kravet.

Nærmere om hva tillatelsen innebærer
En ny tillatelse skal kunne danne grunnlag for bosettingstillatelse, se punkt 2.4 i høringsbrevet.

Juss-Buss mener at de som får vurdert saken sin på nytt, og som da får en tillatelse, bør gis
bosettingstillatelse med 6rigang. De MUFerne som omfattes av endringene har vært i Norge i ca 10 år,
og de har tidligere hatt arbeids- og oppholdstillatelse som kunne danne grunnlag for
bosettingstillatelse. Skiftende regjeringer har vurdert MUFernes situasjon med varierende
konklusjoner, og denne gruppen har derfor ikke kunnet opparbeide seg bosettingstillatelse. MUFernes
faktiske tilknytning til riket tilsier at de bør nå få en slik permanent tillatelse.

Dersom det blir regjeringsskifte til høsten, vil MUFernes situasjon igjen bli usikker. I verste fall kan
tillatelsene igjen blir tatt fra dem fordi det vil bli innført nye og strengere krav for å få fornyelse.
Dersom regjeringen virkelig ønsker at MUFerne skal få en fornyet vurdering med sikte på varig
opphold, er bosettingstillatelse nødvendig.

Utvisningsterske1en bør følgelig heves tilsvarende. Dersom en MUFer vurderes utvist, må dette skje
etter -vilkårene-i-utlendingsIoven -

Juss-Buss mener at de som får tillatelse etter ny MUF-forskrift bør gis bosettingstillatelse samtidig.

Med vennlig hilsen,
for Juss-Buss ved innvandringsgruppa,

Runa Nordahl Hæreid
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