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Høringssvar Hovedorganisasjonen Virke- Endringer utlendingslovenUtvidet adgang midlertidige arbeidstillatelse
Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev om endringer i utlendingsloven.
Virkes synspunkter kan oppsummeres i følgende punkter:







Virke støtter forslaget om utvidet adgang til midlertidig arbeidstillatelse
Virke etterlyser et større fokus på å kartlegge flyktningenes kompetanse
Virke mener lønnstilskuddsordningen må forenkles
Virke mener arbeidsgivere må kompenseres for utgifter til språkopplæring
Virke mener det må bli enklere tilgang til praksisplasser
Virke mener NAV må få rollen som en "operasjonssentral" i virksomhetenes møte
med ulike offentlige myndigheter

1. Virke støtter forslaget om utvidet adgang til midlertidig arbeidstillatelse
Virke vet at nøkkelen til suksess for integrering er å få flyktningene så raskt som mulig ut av
mottaket og over i jobb. Regjeringen og arbeidslivets parter er enig om at det er viktig å
etablere et hurtigspor inn i arbeidslivet for innvandrere med fluktbakgrunn som har etterspurt
kompetanse og gode forutsetninger for å komme raskt i arbeid1.
Virke mener forslaget om en utvidet adgang til midlertidige arbeidstillatelse vil kunne bidra til
at hurtigsporet blir en realitet. Virke støtter derfor forslaget. Virke støtter også forslagene til
endringer i utlendingsforskriften.
2. Virke etterlyser et større fokus på å kartlegge flyktningenes kompetanse
Virke mener hurtigsporet og forslaget om midlertidige arbeidstillatelser er lite verdt uten en
god metode/verktøy for å kartlegge flyktningenes kompetanse.
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hurtigspor-inn-i-arbeidslivet

Hovedorganisasjonen Virke
Besøksadresse:
Henrik Ibsens gate 90
NO 0255 Oslo
Postadresse:
P.O. Box 2900 Solli
NO-0230 Oslo
Tel +47 22 54 17 00
Fax +47 22 56 17 00
E-post
info@virke.no
Bankgiro
6030.05.18543
Org nr.
970 134 646 MVA
www.virke.no

Virke vil i denne sammenheng peke på at NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen) allerede har den kompetansen og metodikken som trengs gjennom sitt
kvalifikasjonspass for flyktninger. Ordningen inkluderer et kort intervju hvor målet er å
vurdere hva slags kvalifikasjoner flyktningen har, og dokumentere dette. Metoden er
allerede utviklet og kan i praksis starte umiddelbart, men ligger foreløpig til vurdering hos
Kunnskapsdepartementet. Virke mener det er avgjørende at dette verktøyet tas i bruk så
raskt som mulig.
3. Virke mener lønnstilskuddsordningen må forenkles
Virke mener at i tillegg til et system for kompetansevurdering må lønnstilskuddsordningen
forenkles. I dag opplever mange arbeidsgivere det tungvint å få tilgang til tilskuddet. De må
forhandle for å få utløst midler, både om lengden på midlene og hvilken prosent de skal få i
støtte. Dette gjør at arbeidsgivere føler seg mistenkeliggjort og lønnstilskuddet brukes
mindre enn ønskelig.
4. Virke mener arbeidsgivere må kompenseres for utgifter til språkopplæring
Virkes medlemmer påpeker at den største utfordringen knyttet til integrering av innvandrere
er dårlig norskkunnskap. Virkes opplever at mange arbeidsgivere ønsker å bidra, men
dersom det ikke legges opp til økonomisk kompensasjon for den tiden ledere og de ansatte
bruker på språkopplæring, vil dette være vanskelig for mange. Virke mener derfor at det er
essensielt at arbeidsgivere må kompenseres for de utgiftene de har til språkopplæring i
egen virksomhet.
5. Virke mener det må bli enklere tilgang til praksisplasser
Virke mener at regjeringen må åpne opp for enklere tilgang til arbeidspraksisplasser. Disse
praksisplassene kan med fordel brukes sammen med lønnstilskudd.
6. Virke mener NAV må få rollen som "operasjonssentral"
Det er mange ulike instanser som skal koordineres i møte med en flykning. Virke ønsker
operasjonssentralen som koordinerer disse skal være NAV. For at arbeidsgivere skal lykkes
i sitt integreringsarbeid er det viktig at virksomhetene får målrettet individuell oppfølging og
god arbeidslivskunnskap hos offentlige aktører som NAV.
7. Særlig om svart arbeid
Virke er opptatt av tiltak som kan bidra til å bekjempe svart arbeid. Seriøse bedrifter blir
utkonkurrert av aktører som ikke betaler skatter og avgifter, som handler illegale materialer
og som kopler ulike typer kriminell virksomhet. Virke er derfor glad for at departementet i sin
vurdering, trekker fram at forslaget vil gi flyktninger en bedre mulighet til å kunne arbeide
legalt i Norge og også kan redusere risikoen for at asylsøkere engasjeres i svart arbeid.
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