
 

 

 

Postadresse 

Postboks 8005 Dep 

0030 Oslo 

Kontoradresse 

Gullhaug Torg 4a 

0484 Oslo 

Telefon - sentralbord 

22 24 90 90 

Org.nr.: 972 417 831  

 

Innvandringsavdelingen 

Telefaks 

22 24 95 48 

Saksbehandler 

Gunhild Bolstad 

22 24 70 68 

 
 

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet 

postmottak@asd.dep.no 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Deres ref. Vår ref. Dato  
15/2459 15/4951     14.10.2015 

 

Høring – endringer i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidsstart og 

familiegjenforening med EØS-borgere 

 

Vi viser til høringsbrev av 1. juli 2015, med høringsfrist 1. oktober 2015, samt avtale om 

utsatt høringsfrist til 8. oktober 2015.  

 

Justis- og beredskapsdepartementet støtter i hovedsak de foreslåtte endringene i 

utlendingsforskriften.  

 

Generelt bemerker vi at vi oppfatter det som at endringene er ment å skulle gjøre 

ordningen enklere for politiet å administrere, og ikke at politiet skal få merarbeid. Vi 

stiller spørsmål ved om forslagene til en viss grad kan medføre merarbeid for politiet 

(bl.a. gjennom å vurdere dokumentenes ekthet og vurdering av sannsynlighet).  

 

Til punkt 1.2 tredje avsnitt: Vi stiller spørsmål ved om det er riktig at det er manglende 

kapasitet som gjør at Oslo politidistrikt ikke utsteder bekreftelse på tidlig arbeidsstart. 

Vi har oppfattet det som at det ikke anses hensiktsmessig å ha en ordning med tidlig 

arbeidsstart, fordi saksbehandlingstid for søknader innlevert ved SUA og bekreftelse på 

tidlig arbeidsstart er omtrent den samme. 

 

Til punkt 1.3.1 om krav til arbeidstakeren: Vi registrerer at Arbeids- og 

sosialdepartementet skriver at det ikke legges opp til at politiet skal gjøre en 

omfattende vurdering av utdanningen. Vi har ikke klart for oss hva som ligger i dette, 

og ber om at vurderes om det innebærer merarbeid for politiet.  

 

Til punkt 1.3.2 om krav til arbeidsgiveren: Vi antar det ikke er tilsiktet at politiet skal 

gjøre nærmere undersøkelser av realiteten til arbeidsgivers drift enn det som gjøres i 
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dag, og ber om at dette presiseres. Det vil i så fall kunne medføre lengre 

saksbehandlingstid. 

 

Til punkt 1.3.3 om endringer i søknadsprosessen: Når det gjelder forenklingen som 

gjelder adgangen til å fremme søknad uten fullmakt, antar vi at søker likevel vil måtte 

møte hos politiet for å bekrefte sin identitet. Det bør i så fall klargjøres. 

 

Når det gjelder forslag til endring i forskriftens § 19 -7 bokstav e siste punktum, foreslår 

vi at ordet «forsørge» benyttes, i stedet for «pleie». Det vil dermed fremgå tydeligere at 

bestemmelsen innebærer at familiemedlemmet av ulike grunner skal være avhengig av 

å bli forsørget av EØS-borgeren som oppholder seg i Norge.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Cecilie Fjelberg (e.f.) 

seniorrådgiver 

 

Gunhild Bolstad 

seniorrådgiver 
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