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Forlengelse av oppholdstillatelse for utenlandske arbeidere

Vi er kjent med at Arbeids - og sosialdepartementet arbeider med ei endring i
utlendingsforskriften som gjør at utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få
forleng a oppholdstillatelse. Denne endringen er svært viktig for landbruket.

S lik dette skisseres i informasjon fra departementet, bør s esongarbeidere med tillatelse som
går ut om kort tid og som fortsatt oppho lder seg i Norge, registrere søknad om fornyelse
elektronisk i UDIs søknadsportal og betale behandlingsgebyr så raskt som mulig.

Norges Bondelag og Norsk bonde - og småbrukarlag , med støtte fra øvrige relevante
landbruksorganisasjoner , ber om at det legges opp til en smidigere behandling. Vårt forslag
er at alle som har oppholdstillatelse og er i landet nå, automatisk bør få forleng a oppholdet
uten å søke. Det etableres i stedet en meldeplikt. Dette vil spare det offentlige byråkratiet
for behandlingsressur se r og spare arbeidstaker/ - giver for gebyr et, som i denne
sammenheng oppleves som en unødig kostnad for næringa. A lt i alt vil disse endringene
gjøre ting me r forutsigbart .

Innreisetidspunkt må være fleksibelt (eksempelvis i perioden 1 april - 1 august).

Når opprinnelig tildelt oppholdstillatelse i inntil seks måneder forlenges, skal det ikke ha
konsekvenser for neste års innreisetidspunkt (normalt må borgere utenfor EØS være ute av
landet minst 6 måneder)

Vi mener det er en riktig prioritering å foreta disse forenklingene nå, gitt den situasjonen vi
alle står oppe i, og som ser ut til å vare ved en periode til . Eksisterende gebyr på kr 6 300, -
framstår også i denne sammenheng som en unødig kostnad for næringa.



Norges Bondelag  2 av 2 

 
 Vår dato Vår referanse 
 27.03.2020 20/00276-57 
 
 
Med hilsen  
for 
 
Norsk bonde- og småbrukarlag  Norsk Gartnerforbund 
Gartnerhallen SA    Norges Bondelag 
 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Astrid Solberg Amund Johnsrud 
Organisasjonssjef, Norges Bondelag 
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