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Horing - Forslag om endringer i reglene om bostedsregistrering av
utenlandske arbeidstakere i Norge

Landsorganisasjonen i Norge viser til brev fra Finansdepartementet datert
27.06.11 vedrørende ovennevnte.

LO ser at det kan være uheldig for mobiliteten i arbeidsmarkedet med et
regelverk som er for firkantet mht bostedsregistrering. Vi kan derfor støtte den
foreslåtte unntaksbestemmelsen i folkeregistreringsforskriften § 4-2.

Vi legger til grunn at det utarbeides klare kriterier til saksbehandlingen om hva
dokumentasjonen skal inneholde ved søknad om fritak, og at det øvrige
regelverket som skal utformes blir lett håndterlig og ikke føre til
forskjellsbehandling av søkere. Vi legger også til grunn at opplysningene som
framkommer i forbindelse med praktiseringen av unntaksbestemmelsen blir
brukt for å få bedre statistikk.

Etter at EU/EØS-området ble utvidet i 2004 har det vært en kraftig økning i
innvandringen og pendlingen fra flere av de nye EØS-landene. Samtidig har det
vært uklart hvordan kravet til våre nye borgere til bostedsregistrering er blitt
praktisert. Det gjelder også pendlere fra nordiske land, der det de siste årene
særlig har vært mange fra Sverige.

En økende andel i arbeidsmarkedet i Norge som ikke registreres i
Folkeregisteret - og som derfor ikke blir fanget opp i bl.a. befolknings- og
arbeidsmarkedsstatistikk - skaper utfordringer for politikk og analyse. Vi vil
derfor benytte anledningen til understreke hvor viktig det er at den økte
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arbeidskraftsmobiliteten følges opp med gode rutiner for registrering av
utenlandsk arbeidskraft i Norge, samt en tydelig satsing på utvikling av statistikk
tilpasset de nye trendene i arbeidsmarkedet.
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