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Statsråden 

Postadresse: Postboks 8019 Dep 0030 Oslo  
Kontoradresse: Akersgata 64 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 457 

Svar på spørsmål fra Høyre i kommunal- og forvaltningskomiteen til 
Representantforslag 277 S (2021-2022) Raskere saksbehandling for 
arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området 
Jeg viser til brev av 12. januar 2023 fra Kommunal- og forvaltningskomiteen til 
justisministeren, der komiteens medlemmer fra Høyre ber om mer informasjon i forbindelse 
med komiteens behandling av Dokument 8:277 S (2021-2022) Representantforslag fra 
stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Mudassar Kapur, Aleksander Stokkebø og 
Anne Kristine Linnestad om raskere saksbehandling for arbeidsinnvandrere utenfor EØS-
området.  

Stortingsrepresentantene viser til justisministerens vurdering av representantforslag sendt til 
komiteen 19. oktober 2022, hvor det fremgår: 

«Når det gjelder representantenes forslag 3 sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet i juni 2022 
et oppdrag til UDI og Politidirektoratet (POD) om å vurdere og foreslå forbedringstiltak og endringer 
i ordningen med tidlig arbeidsstart, slik at den blir mer ressurseffektiv og brukervennlig. 

Etatene har levert innspill til kortsiktige tiltak som viser at det dessverre ikke finnes noen rask 
løsning som øker bruken av ordningen uten at det vil gå utover kapasiteten til 4/5 
søknadsbehandlingen som sådan. Det er derfor mest hensiktsmessig å vurdere om ordningen kan 
innrettes på en mindre ressurskrevende måte fremover. Etatene skal vurdere og forslå langsiktige 
endringer i ordningen innen utgangen av oktober. I den sammenheng er de bl.a. bedt om å 
vurdere om ordningen kan automatiseres og om prosessene for faglærttillatelse og tidlig 
arbeidsstart kan samordnes bedre 

Representantenes forslag 3 er med andre ord allerede er under oppfølging.» 
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Stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Mudassar Kapur, Aleksander Stokkebø og 
Anne Kristine Linnestad ber om en redegjøre for hvilke endringer etatene har anbefalt.  

Jeg mottok innspill til langsiktige tiltak og endringer i ordningen med tidlig arbeidsstart 4. 
november 2022. I svarbrevet beskriver direktoratene to alternative løsninger for forenkling og 
effektivisering av ordningen. Det første alternativet innebærer en helautomatisert 
saksbehandling, mens det andre alternativet innebærer fjerning av to vilkår. Direktoratene 
mener begge alternativene vil øke risikoen for at det utstedes bekreftelse på tidlig 
arbeidsstart til personer som ikke fyller vilkårene for oppholdstillatelse. UDI og POD har 
derfor også vurdert om det finnes tiltak som kan redusere risikoen for misbruk innenfor de 
ulike alternativene. Aktuelle risikoreduserende tiltak anses imidlertid som lite egnet da de 
ikke vil bidra til å redusere saksbehandlingstiden og ressursbehovet.  

Svar på oppdraget er nå under oppfølging i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, men må 
også ses i sammenheng med det tverretatlige arbeidet for å identifisere utfordringer i 
saksflyten i utlendingssaker og behovet for tiltak på andre saksområder. Eventuelle 
forbedrings- og effektiviseringstiltak bør iverksettes i en rekkefølge som sikrer størst effekt og 
gevinst. Det er i den forbindelse også viktig at eventuelle endringer i ordningen med tidlig 
arbeidsstart ikke får uheldige konsekvenser for kapasiteten i utlendingsforvaltningen og dens 
arbeid med å redusere saksbehandlingstidene.  

Med hilsen 

Marte Mjøs Persen 


