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HØRINGSSVAR FRA HORDALAND POLITIDISTRIKT – ENDRINGER I 

UTLENDINGSFORSKRIFTENS REGLER OM TIDLIG ARBEIDSSTART OG 

FAMILIEGJENFORENING MED EØS- BORGERE 

 

Det vises til høringsbrev datert 1. juli d.å. vedrørende endringer i utlendingsforskriftens regler 

om tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS borgere.  

 

Vi har noen kommentarer til høringsnotatet i vedlegg 1:  

 

1. Retten til å starte arbeidet før oppholdstillatelse foreligger. 

 

Vi er i hovedsak enige i de endringer som foreslås, men har noen kommentarer til punktene 

under. 

 

1.2 Erfaringer 

 

SUA Bergen har vært i funksjon siden 15. juni 2015, og vi kan også bekrefte at ordningen er 

svært lite benyttet her da de fleste nå er kjent med det hurtigsporet som SUA tilbyr for 

arbeidsinnvandrere og arbeidsgivere. Vi vil påpeke at en forutsetning for at søkere får raskt 

svar på sine søknader, er at det er tilstrekkelige ressurser også hos UDI for å håndtere dem. 

Driftsavtalen for SUA har blant annet et siktemål om at 90 % av sakene skal være behandlet 

innen 10 virkedager. Hordaland politidistrikt har jevnt over gode erfaringer med denne 

samlokaliseringen på SUA og UDI sin innsats i dette samarbeidet. Samtidig må vi påpeke at 

det i perioder i sommer var en saksbehandlingstid på over fire uker for SUA-saker. Dette var 

skrevet på UDI sine nettsider, og det står fremdeles at en SUA-sak tar fire-fem uker. Det er 

uheldig dersom det er uoverensstemmelse mellom forventede saksbehandlingstider og det 

som er realiteten.  

 

1.3 Forslag til endringer i vilkår og dokumentasjon 

 

Politiet er kjent med at det er gode rutiner mellom UDI og relevante aktører som PST i ulike 

søknader hvor hensyn til eksportkontrolloven skal ivaretas. Som rundskrivet om tidlig 
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arbeidsstart påpeker (RS 2011-033 pkt 3.2.3) skal denne vurderingen også gjøres av politiet. 

Vi er usikre på om det er like gode rutiner for å ivareta denne lovgivningen i politiet som det er 

i UDI, og mener det kan være behov for mer utfyllende retningslinjer her, som det er antydet 

mot slutten i pkt 1.3.3. 

 

1.3.1. Krav til arbeidstakeren 

 

Departementet ønsker at ordningen kun skal gjelde for arbeidstakere med kompetanse på høyt 

nivå. Dersom søker fremlegger dokumentasjon på dette vil det vilkåret være oppfylt. Vi er 

enige i at det vil bidra til å sikre at ufaglærte ikke kan starte arbeidet.  Vi registrerer samtidig 

at det ikke skal stilles krav om relevans til det arbeidet som skal utføres, slik det er nedfelt i 

UDI sitt rundskriv RS 2014-018 pkt 3.2.2. Vi stiller spørsmålet om kravet om relevans også 

burde vært tatt med i vurderingen om tidlig arbeidsstart skal gis. 

 

Vi er enige i at det å forenkle dokumentasjonskrav til arbeidsgiver vil gjøre det enklere å 

benytte ordningen. Departementet skriver i pkt 1.3.2 at de "ønsker også å presisere i § 6-8 at 

det heller ikke kan være fattet forvaltningsvedtak mot arbeidsgiveren etter lovens § 27 femte 

ledd." Vi er kjent med at det er fattet flere slike forvaltningsvedtak av UDI, men påpeker at det 

fremdeles ikke er systemstøtte for at dette skal bli fanget opp i systemene (DUF) ved eventuell 

innlevering av søknad. Det kan derfor forekomme at politiet fatter en beslutning om tidlig 

arbeidsstart uvitende om at arbeidsgiver er satt i slik karantene. 

 

2. Endringer i oppholdstillatelsen for faglærte arbeidssøkere, jf. utf. § 6-29 

 

Vi støtter forslaget og er enige i at det vil gjøre det enklere for høyt utdannede faglærte å søke 

annet arbeid i Norge, og vi er også enige i forslaget om å utvide denne perioden fra et halvt til 

et års varighet. Til den foreslåtte ordlyden i utf § 6-29 er vi usikker på om det bør stå "…som 

har hatt tillatelse etter § 6-1 første ledd som forsker eller lignende stilling…" (vår 

understreking), da det kan skape usikkerhet med hvem som faller innunder ordlyden "lignende 

stilling". Det kan vurderes om UDI heller bør gi utfyllende retningslinjer her.  

 

 

3. Endringer i reglene om familiegjenforening med EØS-borgere, utf. kapittel 19 

 

3.1 Samboere 

 

Vi er positive til at det vil gis mer rom for unntakstilfeller for å formalisere oppholdsrett til 

samboere som ikke kan dokumentere 2 års samboerskap. Dette vil som kjent være opp til 

politiet som utlendingsmyndighetenes førstelinje å vurdere, da politiet alene har 

beslutningsmyndighet. Vi er usikre på om det kan reguleres i rundskriv hvilke andre særlige 

grunner som kan tilsi en varig tilknytning mellom samboerne, som ordlyden i utf § 19-6 første 

ledd er foreslått. Det kan medføre ulik praksis i de ulike politidistrikt. 

 

3.2 Andre familiemedlemmer 

 

Departementet peker på at det skal stilles strenge krav til at andre familiemedlemmer enn de 

nevnt i utf § 19-7 skal kunne ha oppholdsrett i Norge. Det kan være hensiktsmessig om det 

vurderes om det også tas inn en henvisning til forståelsen av forsørgerbegrepet som vist til i 

RS 2010-025 pkt 2.3 annet avsnitt, hvor behovet for også tidligere ha blitt forsørget i 

hjemlandet også må dokumenteres. 
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4. Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

Vi bemerker igjen at det ikke er systemstøtte i DUF som gjør at politiet kan vite om UDI har 

fattet et forvaltningsvedtak slik at en arbeidsgiver er satt i karantene, jf. utl § 27 femte ledd. 

Ordningen med tidlig arbeidsstart forutsetter at politiet ikke skal fatte beslutning om tidlig 

arbeidsstart dersom det er tilfelle, men dette er altså ikke gjennomførbart pr i dag. Det vil 

medføre kostnader dersom slik systemstøtte skal utvikles og settes i produksjon. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Ane Kvaal  Christian Seter 

 

Politiinspektør Seniorkonsulent/gruppeleder SUA Bergen  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

Christian Seter  

   

  

 








	M_POD_familiegjenforening_EØS_borgere
	POD_Vedlegg1
	Høringssvar fra Hordaland politidistrikt – endringer i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS- borgere

	POD_Vedlegg2

