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Høringssvar - forslag om endringer i reglene om bostedsregistrering
av utenlandske arbeidstakere i Norge

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 27.06

Det heter i brevet:

"Finansdepartementet har ikke funnet det hensiktsmessig med en fullstendig
kartlegging av hvilke bestemmelser i annet regelverk som tillegger det å være
registrert som bosatt i Norge i folkeregisteret direkte eller indirekte betydning.
Høringsinstansene oppfordres derfor til å uttale seg dersom endringer i reglene om når
en person skal anses bosatt i Norge etter folkeregisterregelverket vil få direkte eller indirekte
betydning for regelverk på dere område."

Det fremgår også av selve høringsnotatet at
"Finansdeparternentet har ikke sett det som hensiktsmessig å foreta en fullstendig
gjennomgang av hvilke lovregler som tillegger det å være registrert som bosatt i Norge
i folkeregisteret direkte eller indirekte betydning"

Normalt vil det departement som sender ut en høringssak på forhånd ha kartlagt med andre
departementer og etater hvorvidt de forslag som fremmes får konsekvenser for annet
regelverk. Det følger av hensynet til forsvarlig saksbehandling.

Dette er ikke gjort i denne saken, uten annen begrunnelse enn at departementet "ikke finner
det hensiktsmessig".

For Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er det vanskelig å uttale seg om en sak som i
utgangspunktet ikke kan anses å være tilstrekkelig belyst fra myndighetenes side.



Vi vil likevel på det foreliggende grunnlag bemerke at uavhengig av status som midlertidig
eller fast bosatt, er det viktig at alle som oppholder seg i landet blir registrert, ikke minst av
hensyn til planlegging av infrastruktur ete.
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