
Vedtatt av Unge Høyres landsstyre 2015 

Resolusjon nr. 6 - La asylsøkere bidra! 
 

I tiden fremover vil stadig flere mennesker søke asyl i Norge. Noen asylsøkere finner seg et sted å 

bo på egenhånd, men flesteparten av asylsøkerne bor på asylmottak i opptil flere år mens de 

venter på at søknaden blir behandlet. Mange asylsøkere kan være ressurser for samfunnet og 

ønsker å bidra. Og flere ungdommer ønsker å lære norsk og bli en del av samfunnet de lever i. Det 

er imidlertid svært strenge krav for å få midlertidig arbeidstillatelse. Og man må ha 

oppholdstillatelse for å ha rett til å få videregående opplæring, slik at det er opp til den enkelte 

fylkeskommune å avgjøre om en asylsøker skal få mulighet om å gå på videregående skole eller 

ikke. Dette fører til at asylsøkere på mottak ofte blir værende i lukkede miljøer med lite kontakt 

med det norske samfunnet. Dette gjør at integreringen kommer sent i gang, og at det ofte tar lang 

tid å bli en del av samfunnet når en asylsøker først får innvilget søknaden sin.  

 

Etter 2010 ble reglene for midlertidig arbeidstillatelse strammet inn. Det særlig de strenge kravene 

til identifikasjon og pass som begrenser asylsøkeres jobbmuligheter. Unge Høyre mener at alle bør 

få bidra og ta del i samfunnet. Det er positivt – både for den enkelte og for Norge – om flere 

arbeider, betaler skatt, går på skole og lærer norsk. Og dersom en asylsøker ikke får innvilget 

søknaden, og må returnere til hjemlandet, er det positivt at vedkommende har opparbeidet seg 

arbeidserfaring i mellomtiden. Derfor vil Unge Høyre lempe på kravene for at asylsøkere kan 

arbeide, og gi asylsøkere rett til å gå på videregående skole, mens de venter på at søknaden blir 

behandlet.  

 

Unge Høyre vil: 

• Gjøre det lettere for asylsøkere å arbeide ved å redusere kravene for å få midlertidig 

arbeidstillatelse 

• Gi asylsøkere som har benyttet seg av retten til grunnskole rett til å fortsette på 

videregående skole  
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