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Høringssvar om endring i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidstart og familiegjenforening

med EØS-borgere

Vi viser til høringsbrev av 1.7.2015 og ønsker å knytte noen kommentarer til forslaget om endringer i

reglene om rett til å starte i arbeid før tillatelse foreligger (tidlig arbeidstart) for arbeidstakere fra

land utenfor EØS-området.

Generelt mener vi at de foreslåtte endringene i reglene om tidlig arbeidsstart er hensiktsmessige og

innebærer en forenkling når arbeidsgiver har behov for å rekruttere arbeidstakere fra land utenfor

EØS-området.

I forslaget begrenses imidlertid endringene til personer med formell kompetanse på høyskole- eller

universitets nivå, dvs, arbeidstakere som har minst en avsluttet bachelorutdanning fra høyskole eller

universitet. Det betyr at faglærte på videregående skoles nivå nå vil falle utenfor ordningen. Dette

begrunnes med at det er vanskelig for politiet å vurdere kompetansen til arbeidstakere med

utdanning under universitet- og høyskolenivå, og at dette har åpnet for misbruk ved at utlendinger

har fått innreisevisum de ellers ikke ville ha fått.

Vi har forståelse for at man vil hindre misbruk. På den andre siden kan personer med fagkompetanse

tilsvarende en utdanning på videregående skoles nivå være arbeidskraft det er stort behov for.

Spekter mener derfor det er viktig å etablere en god modell for godkjenning av kompetansen for de
som har utdanning under universitet og høyskolenivå slik at disse på sikt også kan få sine saker

håndtert under reglene for tidlig arbeidsstart.

Endringene i reglene om familiegjenforening med EØS- borgere har vi ingen kommentar til.

Med vennlig hilsen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

lav W. Kvan,

Fagsjef
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