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Høringssvar - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - 
hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv 
 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 27.03.2105 

 

NHO støtter en generell utvidelse av kravet til permanent opphold i Norge fra tre til fem år 

før det kan innvilges permanent oppholdstillatelse. Vi merker oss departementets 

begrunnelse om at "Et skjerpet botidskrav styrker myndighetenes mulighet til kontroll med at 

utlendingen ikke har fått opphold i Norge på et fiktivt grunnlag, for eksempel et proforma 

ekteskap". NHO er enig i dette, og vil også peke på at også hensynet til å begrense bruken av 

varige velferdsytelser gjør at det bør stilles strenge krav for å få permanent opphold i Norge. 

 

NHO har særlig sett på bestemmelsene som vil angå arbeidsinnvandrere, og konstatert at det 

kan medføre en viss innstramming i reglene for EØS-arbeidsinnvandrere, og for 

arbeidsinnvandrere for øvrig. Dette kan føre til at Norge blir et noe mindre attraktivt land å 

komme til for arbeidsinnvandrere, men det dreier seg om såpass små endringer at disse 

effektene neppe vil bli store. 

 

På den annen siden medfører forslaget lettelser i regelverket for utenlandske forskere og 

PhD-studenter.   Departementet skriver om dette: "Norge risikerer følgelig å miste 

kompetente forskere som allerede er her til andre land, eventuelt å miste verdifull 

kompetanse si-den andre land generelt har et mer gunstig regelverk for forskere. 

Departementet ønsker å legge til rette for at forskere fra land utenfor EU/EØS-området 

enklere kan fort-sette forskningen sin i Norge etter endt kontraktsforhold. Denne 

utfordringen gjelder tilsvarende for Ph.d.-studenter som ikke blir ferdige med sin doktorgrad 

innen ansettelsesperioden som stipendiat utløper etter tre eller fire år." 

 

NHO er enig i denne begrunnelsen, og merker seg også at departementet antar at endringene 

vil "kunne bidra til en viss økning i søknad om permanent opphold" fra disse gruppene.  Vi 

er ikke uten videre sikre på at nettoeffekten for disse gruppene vil bli flere som søker og får 

permanent opphold, og vil også peke på at andre høyt utdannede grupper, blant annet 

ingeniører, ikke vil komme inn under departementets forslag til lettelser, selv om det også er 

kompetanse Norge kommer til å trenge, både nå og i fremtiden. Vi foreslår derfor at det 

gjøres et generelt unntak for endringen fra 3 til 5 år for alle med utdanning på masternivå 

eller høyere.  
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Vi støtter også forslaget om å utvide krav til kunnskap som forutsetning for permanent 

oppholdstillatelse fra bare å gjelde norsk til også å omfatte samfunnskunnskap. Vi forutsetter 

at det blir laget gode unntaksordninger, slik at arbeidsinnvandrere og studenter gis anledning 

til å dokumentere sine kunnskaper uten å måtte ta unødige kurs.   
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