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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN  
 
I lovforslaget åpnes det for at asylsøkere som deltar i integreringsfremmende program 
i regi av UDI eller asylmottaket de bor på, skal få mulighet til å utføre frivillig arbeid i 
mottaket eller arbeidspraksis i offentlig eller privat sektor. I lovforslaget foreligger det 
at dette kun gjelder beboere eller asylsøkere som er tilknyttet et såkalt 
«integreringsmottak» og ikke alle asylsøkere.  
 
Det har tidligere blitt åpnet opp for at det kan utføres frivillig arbeid for ikke-
kommersielle aktører i disse mottakene og at det åpnes opp for at beboerne får 
muligheten til å utføre enkle arbeidsoppgaver som for eksempel rengjøring av egne 
rom, fellesarealer og innkjøp av mat. Denne presiseringen kom etter all sannsynlighet 
da beboeren i stor grad allerede utførte disse oppgavene. NTL stiller seg derfor 
undrende til denne presiseringen.  
 
NTL er svært kritiske til at regjeringen ønsker å åpne opp for at asylsøkere skal utføre 
ulønnet arbeid som normalt uføres av lønnet arbeidskraft i mottakene. Vi mener dette 
vil kunne føre til uheldige konsekvenser for miljøet og dynamikken i mottakene, samt 
at det kan føre til at man ikke ansetter nok folk til å utføre oppgavene som skal utføres 
i mottak. Det er svært problematisk hvis man gjør seg avhengig av asylsøkerne for at 
mottaksdriften skal gå rundt eller fungere optimalt. NTL mener det vil være klokere å 
sørge for at asylsøkere får arbeidstrening utenfor mottakene.  
 
NTL er positive til at asylsøkere får mulighet til å prøve seg ut i det norske arbeidslivet, 
da det vil bidra til økt integrering og bedre språkkunnskaper. Det er svært uheldig at 
asylsøkere blir gående passive uten tiltak eller muligheter for arbeid eller utdanning.  
 
NTLs hovedinnvending mot forslaget er at det ikke bør settes begrensninger for hvilke 
asylsøkere som kan få midlertidig arbeidstillatelse. NTL mener man vil kunne forhindre 
misbruk av ordningen gjennom god og tilstrekkelig oppfølging av både asylsøker og 
arbeidsgiver.  
 
NTL mener at gevinsten ved å gi midlertidig arbeidstillatelse til alle asylsøkere vil føre 
at den generelle helsen, men spesielt den psykiske helsen blant asylsøkere vil bedre 
seg. Dersom asylsøkeren får avslag på sin søknad om asyl og skal returnere til 



 
 

opprinnelseslandet, vil vedkommende som følge av arbeidserfaring også kunne nyte 
godt av mer kompetanse og en bedre forståelse av et moderne arbeidsliv. 
 
NTL mener på bakgrunn av dette at adgangen til arbeid og praksisopplæring må gjelde 
for alle asylsøkere i norske asylmottak.  
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