Behandling i Lokalstyret - 11.02.2020
Interpellanten Kristoffer Høgset Halvarp (Frp) leste opp sin interpellasjon:
Det er ønskelig at lokalstyrelederen tar opp med Polaravdelingen behovet for et offisielt IDkort/IDdokument på gyldig medlemskap i norsk folketrygd/lovlig opphold på Svalbard. Et dokument
som beskriver særegenheter med Svalbard (manglende utlendingslov/men rettigheter ved jobb for
norsk arbeidsgiver) slik at den som viser det frem for eksempel sammen med gyldig ID kan
dokumentere at man er legal arbeider på Svalbard med visse rettigheter fra Norge.
Bakgrunnen for tanken om ID dokument;
Europeiske nasjoner skriver ut sine statsborgere fra nasjonal forsikringsordning etter perioder som
arbeider i utlandet. Ved retur hjem trenger arbeiderne i flere land (Tyskland/Tsjekkia
spesielt) bekreftelse på at de har hatt gyldig medlemskap i en annen trygdeordning, for å kvalifisere til
å umiddelbart bli tatt inn i sin hjemlige trygdeordning etter retur fra Svalbard.
Nasjonale myndigheter forventer en EØS-blankett utstedt av NAV. Men EØS regler gjelder ikke på
Svalbard. Det dokumentet de trenger er derfor ikke tilgjengelig. Det innebærer at disse trenger
et annet dokument for å bli tatt tilbake i nasjonal helseforsikring.
For ikke-europeere: På reiser vil Svalbardarbeidere uten lovlig opphold i Europa oppleve å fremstå i
passkontroller og overfor immigrasjonsmyndigheter som illegal arbeidskraft. Man kan ikke vise
frem gyldig oppholdskort, fordi man ikke har oppholdstillatelse og passet avslører lengre opphold
utenfor eget hjemland på et tidsbegrenset turistvisa/schengen visa. Et offisielt dokument vil enkelt
forklare bakgrunnen. Det handler om en arbeiders rett til å kunne dokumentere at man er legal
arbeider.
I noen asiatiske land har lovlige utenlandsarbeidere egne rettigheter. Svalbardarbeidere mister disse i
egne hjemland, pga. mangelen på offisiell dokumentasjon. Det kan være fritak for flyplassavgifter eller
rabatter på hjemlige nasjonale tjenester.
Et slikt kort/dokument kan enkelt utstedes ved et offentlig kontor ved behov. Behov er når man skal
forlate Svalbard. Det må ha begrenset gyldighet og kan kun skrives ut når gyldig arbeidskontrakt
er forelagt og historikken tilsier at dette er en Svalbardarbeider. Egne retningslinjer må utarbeides for
å hindre misbruk.
Lokalstyreleder Arild Olsen besvarte deretter begge interpellasjonene samlet, jfr. sak FO 1/20.

Vedtak i Lokalstyret - 11.02.2020
(Det ble ikke fattet vedtak i saken)

