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Høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse 
 
Vi viser til deres henvendelse datert  14.07.2016 og takker med dette for muligheten til 
å delta i høringen. 
 
Kirkerådet for Den norske kirke er positiv til regjeringens forslag om endringer i 
utlendingsloven hva gjelder arbeidstillatelse og unntak fra kravet om gjennomført 
asylintervju dersom det er høy sannsynlighet for at søkeren vil få oppholdstillatelse 
etter lovens §28, og følgeendringene i utlendingsforskriften.  
 
Kirkerådet har følgende overordnede kommentarer til forslaget: 
 
Kirkerådet er av den oppfatning at flest mulig skal få sjansen til å være i lønnet arbeid, 
også de som ennå ikke har fått permanent opphold i landet. Muligheten for arbeid 
styrker selvfølelsen hos den enkelte, sikrer integrering og øker både økonomisk og 
sosialt bidrag til fellesskapet. Meningsfullt arbeid er et viktig sosialt og økonomisk gode 
i samfunnet vårt. Følgene av flere i arbeid vil ha stor verdi for den enkelte, for 
integreringsarbeid og til en relativt lav kostnad med mulighet for inntekter til 
fellesskapet på lengre sikt.  

 
Kirkerådet er derfor positive til endringer som bidrar til at asylsøkere på et så tidlig 
tidspunkt som mulig får sjansen til å komme i lønnet arbeid. Endringene som er foreslått 
er med på å legge til rette for dette.  

 
Kirkerådet vil understreke betydningen av å opprettholde gode og rettferdige 
arbeidsvilkår for alle grupper i samfunnet, også de som får midlertidig tillatelse til 
arbeid.  

 
Kirkerådet ønsker i forlengelse av dette at muligheten for å komme i lønnet arbeid 
kunne omfatte flere mennesker enn det endringene legger opp til. Ut i fra vår kjennskap 
til feltet tenker vi at endringene bare kommer en liten gruppe mennesker til gode og at 
det ville vært svært bra om flere i samme sitasjon fikk denne muligheten.  

 
Kirkerådet ser at mange asylsøkere i dag går over lang tid uten mulighet for å bidra 
gjennom meningsfullt arbeid. Kirkerådet mener vilkåret om gjennomført intervju for å 
få midlertidig arbeidstillatelse ideelt sett bør fjernes av hensyn til den enkeltes 
selvfølelse, mulighet for deltagelse og bidrag til samfunnet. Fjernes ikke kravet om 
intervju bør utsikter til opphold være tilstrekkelig. Kirkerådet mener kravet om «høy 
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sannsynlighet» for opphold, som i høringsnotatet er lagt på en innvilgelsesprosent på 80 
prosent, bør senkes.  

 
Skulle asylsøkere som har fått midlertidig arbeidstillatelse få avslag på sine søknader, 
har de likevel fått bidra til fellesskapet og til egen selvfølelse og kompetanse. 
Kirkerådet mener dette er et stort gode også i eventuelle avslagssaker.  

 
Kirkerådet mener det er viktig å kommunisere tydelig overfor asylsøkere som får 
midlertidig arbeidstillatelse at dette ikke er det samme som innvilgelse på søknad om 
opphold.  

 
Kirkerådet har også tidligere vært skeptisk til de strenge kravene til dokumentasjon av 
identitet, og da særlig i forbindelse med midlertidig arbeidstillatelse. Vi mener samme 
krav til dokumentasjon av identitet som ligger til grunn for innvilgelse av asylsøknaden 
må ligge til grunn for midlertidige arbeidstillatelser.  

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jens-Petter Johnsen   
Direktør, Kirkerådet Berit Hagen Agøy 
 Generalsekretær, Mellomkirkelig råd 
  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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