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Innvandring er en av de mest splittende sakene i norsk politikk. Dette skyldes, hvis vi skal tro partiene 
selv og politiske kommentatorer, at den politiske avstanden er stor mellom enkelte partier. Det er 
åpenbart at det er forskjeller mellom partiene i innvandringspolitikken. Men det er like åpenbart 
at forskjellene ofte overdrives. Forskjellene i retorikk kan se ut til å være større enn de reelle 
motsetningene skulle tilsi. 

Innvandringspolitikken ser også ut til å fungere som en viktig arena for å markere verdier og politisk 
identitet. Alle partier hevder å stå for en rettferdig og human politikk. Noen fremhever at de er 
liberale, mens det for andre er like viktig å understreke at de er strenge. I dette notatet skal vi se 
nærmere på hvor stor forskjell det egentlig er mellom partienes innvandringspolitikk, hva forskjellene 
består i, og hvor god sammenheng det er mellom retorikk og realiteter.

Kort oppsummert kan vi konkludere med følgende:

•	 Det er mindre avstand mellom partiene i asyl- og flyktningpolitikken, og på familieinnvandrings-
feltet, enn den tidvis harde tonen i debatten om disse spørsmålene skulle tilsi. 

•	 Det er reelt sett betydelig større spenn i standpunkter mellom partiene på Stortinget når det 
gjelder synet på økonomisk motivert migrasjon, det vil si arbeidsinnvandring, enn det er på 
asyl- og flyktningfeltet. 

•	 Det ser likevel ut til at det er posisjoner og ordbruk i asyldebatten som først og fremst 
definerer hvem som blir karakterisert  som “liberale” og hvem som betegnes som “strenge” i 
innvandringspolitikken.

Før vi går videre vil vi avklare begrepsbruken i dette notatet.

Det er verken mulig eller rimelig å skille helt skarpt mellom realiteter, i betydningen konkrete 
standpunkter og politiske vedtak, og ren retorikk. Hvordan politiske ledere utrykker seg, og hvordan 
partier beskriver fenomener og utfordringer for eksempel i sine programmer, betyr noe og kan 
påvirke hendelsesforløp og handlinger direkte. Retorikk er utvilsomt også politikk. Ikke minst på 
innvandringsfeltet, der politiske signaler trolig har større reell betydning enn på mange andre 
politikkområder, er dette viktig. Likevel kan det være nyttig å skille, ved på den ene siden å se på 
partienes konkrete standpunkter (for eksempel hvor mange kvoteflyktninger Norge bør ta imot) 
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og, på den annen side, se på  hvordan partiene selv omtaler politikken sin, hvordan de snakker om 
fenomener og utfordringer, og hvilke verdier de sier at de legger vekt på.

Vi vil her se på hva partiene på Stortinget skriver om innvandring i sine programmer, både nå- 
gjeldende programmer og utkast til programmer for neste stortingsperiode, der slike utkast foreligger, 
og hvilke konkrete politikkforslag partiene har stemt for i Stortinget.

Innvandring er mer enn asylpolitikk
Innvandringsdebatt i Norge er ofte ensbetydende med asyl- og flyktningdebatt. Det er for eksempel 
betegnende at regjeringspartiet Høyre i utkastet til program for stortingsperioden 2017-21 knapt 
omtaler andre former for innvandring enn asyl- og flyktninginnvandringen, og det lille som står om 
for eksempel arbeidsinnvandring, står som et punkt under overskriften “En streng asylpolitikk.”1

Dette til tross for at arbeidsinnvandrere i mange år har vært den største innvandrergruppen til 
Norge. Dette var også tilfellet i 2015, da vi hadde et rekordhøyt antall asylsøkere og rekordmange 
innvilgede asylsøknader på grunn av den europeiske flyktningkrisen. Figuren under viser innvilgede 
oppholdstillatelser i 2015. Over 31 000 mennesker søkte asyl i Norge i 2015, og denne rekordstore 
asylstrømmen kommer ikke ordentlig frem i denne statistikken, fordi mange av asylsøkerne først 
vil få avgjort søknadene sine om oppholdstillatelse i 2016. Mange av disse, men langt fra alle, har 
fått innvilget søknad om opphold i 2016. Det er uansett klart at arbeid også i 2015 var den viktigste 
grunnen til at innvandrere kom til Norge, i stor grad fordi mesteparten av innvandringen fra EØS-
området er arbeidsinnvandring, og det selv om de 26 432 EØS-borgerne som registerte seg for å 
arbeide i Norge i 2015, var det laveste antallet siden registreringsordningen ble innført i 2010. I 
tillegg kommer nordiske arbeidsinnvandrere, som ikke er med i statistikken, fordi de ikke trenger å 
registrere seg:2,3
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Hvis vi samler all EØS-innvandring i en egen gruppe, og holder den adskilt fra innvandringen fra 
såkalte tredjeland (alle land utenfor EØS-området), ser bildet slik ut for 2015: 

Dette har også vært hovedbildet i perioden etter EU-utvidelsen østover i 2004: De fleste innvandrerne 
til Norge kommer fra EU-land, og arbeid har, både innenfor gruppen som kommer på grunnlag av 
EØS-avtalen, og samlet sett, vært den klart viktigste grunnen til at innvandrere kommer til Norge. 
Likevel handler mesteparten av  innvandringsdebatten om asyl- og flyktningpolitikk. Og partienes 
selvforståelse som enten strenge eller liberale i innvandringspolitikken ser ut til å være knyttet 
til posisjoner og, må man kunne si, retorikk i asyl- og flyktningdebatten. At det er slik, kan neppe 
forklares med at det er så stor uenighet om asyl- og flyktningpolitikken, mens det er bred konsensus 
om arbeidsinnvandring. Ser man nærmere på realitetene i de ulike partienes innvandringspolitikk, 
ser det snarere ut til å være motsatt. 

1. Det er større enighet i innvandringspolitikken enn debatten gir inntrykk av

1.1 Alle partiene mener migrasjon prinsipielt sett handler om noe positivt
Hvis vi legger de nåværende partiprogrammene til grunn, ser vi at alle partiene på Stortinget deler 
et prinsipielt positivt syn på migrasjon. Alle partiene anerkjenner at migrasjon har noen positive 
effekter for enkeltmennesker og samfunn, om enn på litt ulike måter. Flere av partiene fremhever 
også at friheten til å vandre er en naturlig del av den friheten alle mennesker har eller bør ha. 

Venstre er partiet som klarest uttrykker en positiv holdning til migrasjon, og som knytter dette til 
liberal ideologi. Partiet slår fast at “muligheten til fri bevegelse er en grunnleggende verdi. Venstre 
har et positivt syn på migrasjon.”
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Arbeiderpartiet slår fast i sitt program at partiet “mener at innvandring er grunnleggende positivt.” 

Høyre beskriver det at mennesker i større grad enn før beveger seg på tvers av landegrenser som 
følge av globaliseringen, som noe positivt. Høyre fremhever særlig arbeidsinnvandring som “et 
gode”, og mener at Norge er avhengig av arbeidsinnvandring for å sikre økonomisk vekst. 

Frp omtaler i sine programmer ikke innvandring til Norge som noe positivt, men det fremgår likevel 
at også Frp ser på fenomenet migrasjon som noe prinsipielt positivt. Partiet omtaler flere steder 
menneskers bevegelsesfrihet som et gode, og knytter dette til liberale verdier som åpenhet og 
internasjonal handel. For eksempel skriver Frp i sitt prinsipprogram4 at “på prinsipielt grunnlag burde 
det ideelt sett være en friest mulig bevegelse over landegrensene; av varer, tjenester, kapital og 
arbeidskraft.” I handlingsprogrammet for inneværende stortingsperiode pekes det på at “nasjonale 
grenser, av proteksjonistisk karakter” er et hinder for “menneskets utfoldelse, virketrang og realisering 
av egne mål”. Det står videre at “selv om det er store utfordringer knyttet til åpenhet, frivillighet og 
fri bevegelse av virksomhet og mennesker på global basis, ser vi en rekke positive utviklingstrekk 
innenfor regionale områder”. I utkastet til handlingsprogram for neste stortingsperiode understrekes 
det positive ved aktivitet over landegrensene enda tydeligere, og det slås fast at “fri bevegelse av 
kapital, virksomhet og mennesker på global basis, er viktige verdier.” 

KrF “mener det er en verdi at folk skal kunne bevege seg så fritt som mulig”.

SV fremhever mangfold som følger med innvandring som noe positivt: “SVs utgangspunkt er at Norge 
skal være et mangfoldig samfunn som mennesker fra andre land ønsker å være en del av.”

MDG skriver i sitt program at “innvandring gir muligheter til både enkeltmennesker og samfunnet.” 

Sp ønsker “en innvandringspolitikk som setter menneskeverd i fokus”, og partiet mener “arbeids-
innvandring til Norge utgjør et betydelig bidrag til befolkningsoverskuddet i alle regioner. Den utgjør 
en viktig faktor i norsk økonomi.”

Alle partiene understreker samtidig, om enn i varierende grad, at innvandring selvsagt også skaper 
utfordringer, og at innvandringen derfor må reguleres. 

Samtidig peker Frp seg ut som partiet med den klart mest negative retorikken knyttet til innvandring. 
Til tross for at partiet, som vi har sett, er prinsipielt positivt til åpenhet over landegrensene, også når 
det gjelder det at mennesker flytter på seg, gir partiet uttrykk for at det finnes lite annet enn pro-
blemer knyttet til innvandring til Norge i praksis. Frp mener at vi har en plikt til å hjelpe flyktninger, og 
partiet anerkjenner at det er et visst behov for arbeidsinnvandring. Men ellers beskrives innvandring 
som noe vi bør “frykte” konsekvensene av, og noe som bør “begrenses” så mye som mulig. 

1.2 Ulik asylretorikk, men bred enighet om prinsippene i asyl- og flyktningpolitikken
Gjennom Solberg-regjeringens tre år ved makten har det tilsynelatende vært bred enighet om at 
innvandring er et av politikkområdene der avstanden er aller størst mellom Regjeringen, og særlig 
Frp, på den ene siden, og samarbeidspartiene KrF og Venstre på den andre. Men når det gjelder 
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det området av innvandringspolitikken som har skapt konflikt og samarbeidsproblemer for de fire 
samarbeidspartiene, nemlig asyl- og flyktningpolitikken, kan det være grunn til å spørre om den 
reelle politiske avstanden er så stor som man kan få inntrykk av. Det er åpenbart reelle motsetninger 
mellom særlig Frp og Venstre/KrF i asylpolitikken. Men disse uenighetene handler ikke om så 
fundamentale konflikter som debattklimaet skulle tilsi. 

Til tross for at ordbruken i asyldebatten noen ganger kan etterlate inntrykk av at partiene 
nærmest har ulike menneskesyn, er det nemlig bred enighet om viktige grunnprinsipper i asyl- og 
flyktningpolitikken. Alle partiene på Stortinget er i sine någjeldende partiprogrammer helt klare på 
at Norge har en plikt, som må forstås som både moralsk og rettslig, til å hjelpe flyktninger. Alle 
partier mener at Norge skal oppfylle de internasjonale forpliktelsene vi har gjennom blant annet FNs 
Flyktningkonvensjon. Alle partier støtter opp om asylinstituttet, det vil si retten til å søke asyl, og til å 
få innvilget beskyttelse, hvis de strenge vilkårene, som også alle i hovedsak er enige om, er oppfylt. 

Samtidig er alle partier enige om at det er grenser for hvor mange flyktninger Norge kan ta imot. 
Det er illustrerende å se hvordan partiene har forholdt seg til den europeiske flyktningkrisen, når 
vi skreller vekk all retorikk og «posisjonering» i mediene. Alle Stortingets 169 representanter, med 
unntak av de åtte representantene til SV og MDG, “er enige om behovet for innstramninger for å 
unngå en lignende situasjon som nasjonen sto overfor høsten 2015”, som det heter i innstillingen 
fra kommunal- og forvaltningskomiteen i forbindelse med Stortingets behandling av Regjeringens 
innstramningsforslag i juni.5 Også SV stemte til slutt for flere av innstramningsforslagene. Situasjonen 
vi sto overfor høsten 2015, som komiteen viser til, var ankomsttall på rundt 2000 asylsøkere i uken (i 
oktober og november). Det norske mottakssystemet sto i fare for å bryte sammen. Samlet kom det 
i overkant av 31 000 asylsøkere i 2015, det høyeste tallet noensinne, og en dramatisk økning fra de 
foregående årene.  Til sammenligning kom det 11 480 asylsøkere i 2014.6

Et overveldende flertall på Stortinget mener altså at det finnes en grense for hva som er håndterbart. 
Og når den grensen trues, er det bred enighet om at det må strammes inn. Partiene stemte for litt 
ulike deler av den innstramningspakken som ble vedtatt til slutt. Men man må kunne si at det var 
enighet om retningen og bred konsensus om innholdet. 

1.3 Asylretorikken
Innstramningene som ble vedtatt i juni 2016, og asylforliket fra desember 2015 som tiltakene delvis 
bygger på, viser tydelig at det er stor grad av enighet på Stortinget om asyl- og flyktningpolitikken. 
Når utfordringene blir store nok, samler det store flertallet av partier seg både om en felles 
virkelighetsforståelse og i stor grad også om løsninger. Samtidig illustrerer prosessen rundt 
innstramningstiltakene like tydelig hvordan asyl- og flyktningpolitikken fungerer som en arena for 
å markere ulike verdier. At den politiske avstanden reelt sett ikke er så stor, ser ikke ut til å dempe 
behovet for å skape inntrykk av avstand, kanskje snarere tvert om: Når den politiske avstanden 
er liten, blir den retoriske avstanden stor. Det er vanskelig å se at konfliktnivået underveis i 
prosessen frem mot vedtak av innstramningstiltak, står i et rimelig forhold til de reelle politiske 
uenighetene. Venstre svarte for eksempel i februar på Regjeringens høringsnotat med å innkalle 
til pressekonferanse, der partiet avviste samtlige forslag, og begrunnet det med at Regjeringen la 
opp til brudd på menneskerettighetene og rettsstatsprinsipper. De innstramningene som til slutt ble 
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vedtatt, som Venstre i stor grad støttet, skilte seg ikke i voldsom grad fra disse opprinnelige forslagene. 
Venstre-leder Trine Skei Grande la ikke skjul på at markeringsbehovet i stor grad skyldtes det hun og 
mange i Venstre oppfattet som provoserende retorikk fra innvandringsminister Sylvi Listhaugs side. 
“Forslagene har en kraft i seg selv. Men det er ikke tvil om at hun har utøvd lederskapet på en veldig 
ekskluderende måte. Hun er ikke min statsråd. Når et land blir utsatt for krevende situasjoner, så 
er det ikke forsvarlig å ha en statsråd som pålegger folk å være redd (..)”, uttalte Skei Grande til VG.7

Det ser også ut til å være et behov, i alle partier, for å fremstille politikken på asylfeltet som mindre 
brutal enn den er. Dette fører til at politikken som føres, også når den er resultat av brede forlik, er 
pakket inn i flere lag med retorikk som er med på å tåkelegge realitetene.

Asyl- og flyktningpolitikken Norge fører, som er basert på et internasjonalt menneskerettighetsregime 
med Flyktningkonvensjonen som det mest sentrale rettsgrunnlaget, er utvilsomt et uttrykk for 
humanisme og solidaritet. Mennesker som oppfyller vilkårene for å bli ansett som flyktning, er 
innrømmet sterke rettigheter, først og fremst gjennom retten til å søke asyl og forbudet mot å 
returnere en flyktning til forfølgelse. Tross alle mangler ved det internasjonale flyktningregimet, er 
det ingen tvil om at dette redder mange liv. Samtidig er det ingen tvil om at det er et brutalt system. 
Motstykket til de sterke rettighetene flyktninger innrømmes, er at vilkårene for slik status er strenge, 
og nåløyet er gjort trangt, med vilje. Dette gjelder ikke minst kravet om å ha krysset en internasjonal 
grense for å kunne søke asyl. Det innebærer at systemet i realiteten er basert på irregulær migrasjon, 
ettersom ingen som kan forventes å ville søke asyl, vil få innvilget visum til å reise til for eksempel 
Norge. Litt enkelt sagt kan man si at Norge, i likhet med alle andre europeiske land, innrømmer sterke 
rettigheter til mennesker som greier å reise ulovlig til Europa, samtidig som vi gjør hva vi kan for å 
hindre dem i komme hit. I mangel av effektive byrdefordelingsmekanismer for å fordele asylsøkere 
mellom mottakerland, gjør dessuten alle land som er attraktive asyldestinasjoner, Norge inkludert, 
mye for at potensielle asylsøkere skal velge å reise andre steder enn akkurat hit. Når presset på 
asylordningen øker, blir denne “harde” siden ved asylsystemet tydeligere. Da antall mennesker på 
flukt i Europas nærområder økte dramatisk i 2015, ble vi vitne til et slags svarteperspill mellom de 
europeiske landene, der landenes mål var å gjøre seg mindre attraktive for asylsøkere sammenlignet 
med nabolandene. De nasjonale innstramningene Stortinget vedtok i flere omganger fra slutten 
av 2015, viser hvordan Norge deltok i dette spillet. Det er høyst forståelig, og kanskje det eneste 
ansvarlige. Men det er også en brutal politikk. Det er det imidlertid ikke alle som vil vedkjenne seg. 
Det fører til en mengde underlig, og til dels uærlig, retorikk omkring asylpolitikken.

Det er gjennomgående når det gjøres innstramninger i norsk asylpolitikk at regjeringen, uavhengig 
av farge, fremstiller det som om slike tiltak kun rammer mennesker som ikke har beskyttelsesbehov. 
Dette var også fortellingen fra Regjeringen, Arbeiderpartiet, KrF, Venstre og Senterpartiet i forbindelse 
med asylforliket, som ifølge disse partiene dreide seg om “tiltak for å begrense ankomsten av 
asylsøkere uten beskyttelsesbehov.” Videre slo disse partiene fast at ”det grunnleggende premisset” 
var at innstramningene ikke “må (…) svekke asylsøkernes rettssikkerhet.”8

Dette er en villedende fremstilling av politikken som disse partiene sammen har gått inn for. Det  
kan ikke være tvil om at flere av lovendringene Stortinget vedtok i juni,9 rammer alle potensielle 
asylsøkere til Norge, uavhengig av om de har beskyttelsesbehov eller ikke. Et eksempel er innføringen 
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av visumplikt for asylsøkere, dersom søknaden kan nektes realitetsbehandlet. Endringen innebærer 
at asylsøkere som ikke har krav på realitetsbehandling av sin søknad, kan bortvises på grensen i en 
krisesituasjon med ekstraordinært høye ankomster. Regjeringen har vist til at endringen vil kunne 
begrense ankomsten av asylsøkere uten beskyttelsesbehov. Utlendningsdirektoratet (UDI) gjorde 
imidlertid i sitt høringssvar “oppmerksom på at endringen også kan føre til at færre asylsøkere med 
beskyttelsesbehov kommer til Norge.”10

Videre er det åpenbart at den nye regelen som åpner for å bortvise asylsøkere på grensen mot  
nordisk nabostat i en krisesituasjon, rammer uavhengig av eventuelt beskyttelsesbehov, ettersom  
det, dersom regelen tas i bruk, ikke vil bli gjort noen realitetsvurdering av søkeren i Norge over-
hodet. Det kan heller ikke være tvil om at et viktig formål med innstramningene samlet sett, i 
tillegg til formålet om å kunne håndtere store ankomster i en krisesituasjon, er å gjøre Norge til 
et mindre attraktivt land for asylsøkere generelt. Dette skjer for eksempel ved at vilkårene for å få 
familiegjenforening for asylsøkere blir strengere, og generelt ved at innstramningene samlet sett er 
ment å sende et signal om at det strammes inn i Norge. “Jeg har vært opptatt av at Norge ikke må 
framstå som mer liberal enn andre land”, som statsministeren formulerte det.11

Det er fullt mulig å mene at rettssikkerheten for asylsøkere er ivaretatt på et akseptabelt nivå, selv 
om klagefristene reduseres og det gis større adgang til å nekte realitetsbehandling av saker som 
anses åpenbart grunnløse. Men det går ikke an å mene at dette er tiltak som ikke i noen grad også 
svekker asylsøkeres rettssikkerhet.

Selv om ingen partier, med mulig unntak for Frp, virker komfortable med å si rett ut at de ønsker 
færrest mulig asylsøkere til Norge, uavhengig av om de har beskyttelsesbehov eller ikke, har partiene 
bak asylforliket uansett slått fast at hensikten er å “begrense innvandringen til Norge”.12 Likevel 
kunne bare Høyre og Frp stille seg bak en merknad i stortingskomiteens innstilling om at “det er 
en sammenheng mellom de innstramninger som gjøres i norsk asylpolitikk og antallet asylsøkere 
som kommer til Norge.” Hvis de andre partiene ikke mener at innstramninger har en effekt på antall 
asylsøkere, hva er da poenget med å vedta slike innstramninger?

2. Men det er også reelle motsetninger på innvandringsfeltet

2.1 Konfliktene på asylfeltet
På asylfeltet er alle partiene på Stortinget, som vi har sett over, enige om i hvert fall to ting: 1. Norge 
har plikt til å hjelpe flyktninger og til å overholde internasjonale konvensjoner vi er bundet av. 2. 
Asylinnvandring skaper samtidig utfordringer, som øker med omfanget av slik innvandring. Derfor 
må innvandringen begrenses. Også SV og MDG, som sto utenfor det såkalte asylforliket, støtter 
prinsippet om at det er nødvendig med reguleringer for å begrense innvandringen. SV er generelt 
tilhenger av en “kontrollert innvandringspolitikk”, blant annet for å “sørge for nasjonal sikkerhet”. 
MDG peker i sitt program på at innvandringen skaper “utfordringer”.13
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Motsetningene på asylsfeltet utspiller seg innenfor disse rammene for politikken. Sakene det er 
uenighet om, kan åpenbart være viktige nok for dem de gjelder, men det er like fullt saker det er mer 
naturlig å karakterisere som detaljspørsmål i ytterkanten av systemet, ofte knyttet til enkeltsaker 
som har fått medieoppmerksomhet, enn sentrale prinsippspørsmål.

Striden mellom H/Frp-regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre om asylbarn er illustrerende. 
Den såkalte asylbarn-saken dreide seg om en uenighet mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og 
støttepartiene Venstre og KrF om reglene for behandling av sakene til lengeværende asylbarn, det 
vil si barn som har fått avslag på sine asylsøknader, og som norske utlendingsmyndigheter mener 
det er forsvarlig å sende tilbake til hjemlandet, men som av ulike grunner har bodd i Norge en lengre 
periode. Få saker har skapt så mye bitter debatt og mediedekning som asylbarn-saken i denne 
regjeringsperioden. Striden mellom Regjeringen og støttepartiene kulminerte med en avtale i april 
2015, som blant annet innebar at barnefamilier som har hatt opphold i over fire år, og som hadde blitt 
sendt ut i perioden 1. juli 2014 – 18. mars 2015, skulle få anledning til å få prøvet saken sin på nytt. 
Det dreide seg om til sammen rundt 60 barn, som altså utlendingsmyndighetene mente ikke trengte 
beskyttelse. Det kan sikkert sies mye årsakene til konflikten mellom Regjeringen og støttepartiene 
i denne saken. Men den faktiske uenigheten dreide seg ikke, som man kunne få inntrykk av, om en 
fundamental uenighet om vilkårene for å få beskyttelse i Norge eller andre sentrale prinsipper, men 
om i hvilken rekkefølge mennesker med avslag skulle sendes ut. 

Følelsen av at saken handlet om noe stort og viktig, var ikke mindre av den grunn. “Det er få saker 
som berører meg mer, hvem i Norge er mer sårbare enn asylbarna som har levd lenge med frykt 
og usikkerhet om sin egen situasjon,” uttalte KrF-leder Knut Arild Hareide til VG i desember 2014.14 
Hareide uttalte seg også på en måte som tyder på at det ikke først og fremst var resultatene av 
politikken som var det kritiske punktet, men at politikken skulle styres av gode intensjoner: “Å anslå 
nøyaktig hvor mange flere barn som får opphold er ikke mulig, men intensjonen om at barnas beste 
skal ivaretas bedre er vi trygge på”, sa Hareide i det samme VG-intervjuet. Både KrF og Venstre hadde 
signalisert at hele det borgerlige samarbeidet kunne ryke, dersom det ikke ble en akseptabel løsning 
for asylbarna.

Inntil den europeiske flyktningkrisen traff Norge for alvor i siste halvdel av 2015, var asylbarn-saken 
den saken som fullstendig dominerte innvandringsdebatten i norsk offentlighet. Politisk kommen-
tator i Aftenposten Trine Eilertsen omtalte den som “den største krisen for regjeringen siden den 
tiltrådte”.

Saken ble hyppig trukket frem som et bevis på den påstått store politiske avstanden mellom Frp og 
Venstre og KrF, ikke minst av partiene selv. Selv om det er høyst forståelig at skjebnen til enkelte 
lengeværende asylbarn vekker engasjement, og selv om det kanskje også kan være gode grunner 
til å diskutere om praksis har vært for streng i noen av disse sakene, er det likevel vanskelig å se at 
saken skulle være et bevis på enorme politiske forskjeller.

Men det finnes også eksempler på mer prinsipielle skillelinjer på asylfeltet:

MDG og SV skiller seg fra resten av partiene med et standpunkt som potensielt kan få svært 
store konsekvenser for asyl- og flyktningpolitikken, hvis det får gjennomslag. De to partiene vil at 
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klimaflyktninger, mennesker som flykter fordi klimaendringer gjør forholdene der de bor ulevelige, 
skal gis samme rett til beskyttelse som andre flyktninger har etter Flyktningkonvensjonen. 

De to partiene er alene om å mene det. Med et ønske om en så drastisk utvidelse av flyktning-
definisjonen, kombinert med at disse to partiene også ønsker en rekke liberaliseringer av dagens 
praksis for flyktninger og asylsøkere på andre områder, er det grunnlag for å si at SV og MDG står for 
omtrent den samme linjen i asylpolitikken, og at dette er den mest liberale posisjonen i norsk asyl- 
og flyktningpolitikk. 

Men SV og MDGs posisjon når det gjelder klimaflyktninger har ikke skapt noen større debatt om 
dette temaet, enda dette er et mye større spørsmål enn detaljspørsmålene  i asylsaksbehandlingen, 
som typisk er det som dominerer innvandringsdebatten.

2.2 Debatten om fremtidens flyktningsystem
Som en følge av flyktningkrisen i Europa, som også Norge fikk merke konsekvensene av i 2015, er det 
en gryende debatt om behovet for mer grunnleggende reformer av det internasjonale systemet for å 
håndtere flyktninger og asylsøkere. Interessen for prinsipiell debatt om asyl- og flyktningregimet har 
inntil nylig vært liten blant de norske partiene. Det er enkeltsakene og mindre detaljspørsmål som 
har dominert debatten. 

I de utkastene til partiprogrammer for 2017-2021 som foreligger til nå, ser vi imidlertid at flere 
partier er opptatt av behovet for å gjøre mer grunnleggende endringer for å kunne håndtere store 
flyktningstrømmer på en bedre måte.

Høyre og MDG peker i sine programutkast på behovet for styrket europeisk samarbeid, og Høyre vil 
ha en mer bærekraftig fordeling av asylsøkere til Europa.

Frp skriver i sitt programutkast at “migrasjonsstrømmen i 2015 avslørte med all mulig tydelighet 
at dagens asylsystem ikke er bærekraftig.” Frp foreslår derfor at Norge skal arbeide for å innføre et 
nytt system for håndtering av flyktninger, der retten til å søke asyl opphører og erstattes med “et 
kvotebasert system fra nye flyktningsentre i trygge områder i nærområdene”. Frp’s tanker om reform 
av flyktningregimet er radikale. Men de er samtidig ikke mer urealistiske enn at UDI-direktør Frode 
Forfang har argumentert for det samme.15 Mange har møtt slike forslag med å argumentere for at 
det nærmest er inhumant i det hele tatt å stille spørsmål ved asylordningen. Men det bygger i så fall 
på en misforståelse. Det er ingenting ved et slikt forslag som prinsipielt tilsier at færre flyktninger får 
komme til Norge og Europa – de vil bare komme på en annen måte. Sylo Taraku og Torstein Ulserød 
har i et Civita-notat16 tatt til orde for en lignende reform, selv om det der ikke ble foreslått å vrake 
hele asylordningen.

Debattene vi så langt har hatt om fremtidens asylsystem, illustrerer på mange måter hvor uegnet 
asylfeltet er som politisk markeringsarena for verdistandpunkter, og at spørsmålet om asylpolitikken 
skal være “streng”, eventuelt “streng og rettferdig”, eller “liberal”, er en avsporing av debatten vi 
burde ha. Selv om graden av engasjement for verdens flyktninger sikkert er noe varierende i ulike 
partier, er det tross alt ingenting som tyder på noe annet enn at det er bred oppslutning om at 
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Norge skal hjelpe flyktninger, og at vi bør bruke store ressurser på dette. Det beste utgangspunktet 
for en konstruktiv debatt om flyktningpolitikken blir da ikke om man ønsker en liberal eller streng 
innvandringspolitikk i Norge, men hvordan vi på en mest mulig rasjonell måte kan gi beskyttelse til 
flest mulig.

2.3 Ulike syn på arbeidsinnvandring
I partienes syn på arbeidsinnvandring er uenigheten større og mer prinsipiell enn den er på asyl- og 
flyktningfeltet. Når SV og Sp ønsker å si opp EØS-avtalen, er det en uenighet som er vesensforskjellig 
fra en uenighet om hvorvidt inntektsgrensen for familieinnvandring skal gå ved x eller y, eller i 
hvilken rekkefølge asylsøkere med avslag skal sendes ut av landet. Det er en uenighet som handler 
om hvorvidt man mener det skal være tilnærmet fri flyt av arbeidskraft mellom Norge og andre 
europeiske land, eller om man mener det ikke bør være det. Det må kunne karakteriseres som 
et prinsipielt spørsmål og et spørsmål av stor betydning. Og ettersom EØS-innvandringen utgjør 
mesteparten av innvandringen til Norge, kan partienes syn på EØS-avtalen sies å være det i praksis 
mest betydningsfulle innvandringspolitiske spørsmålet, i hvert fall hvis det er avgjørende for hvor 
stor innvandring et parti samlet sett går inn for.

Men også hvis vi holder spørsmålet om EØS-avtalen utenfor, og ser på partienes syn på arbeids-
innvandring generelt, er det forskjeller av prinsipiell og ideologisk art, i en grad som vi ikke ser på 
asylfeltet. Det går et skille mellom de partiene som ser på arbeidsinnvandring som en positiv del av 
globaliseringen, på samme måte som handel, og de som ser slik innvandring først og fremst som et 
problem.

Arbeiderpartiet og Høyre er i hovedsak tilhengere av en politikk omtrent som den som føres i dag for 
arbeidsinnvandring. Begge partier er prinsipielle tilhengere av arbeidsinnvandring og ser dette som 
noe positivt. Utover den innvandringen som kommer som følge av EØS, vil Ap og Høyre gjerne også 
ha høyt kvalifisert arbeidsinnvandring fra andre land, og ønsker å legge til rette for dette, slik vi også 
i stor grad gjør i dag. Høyre er imidlertid opptatt av å gjøre det “enklere for næringslivet å tiltrekke 
seg høykompetent arbeidskraft fra andre land”, mens Ap er litt mer bekymret for “sosial dumping”.17 

KrF går inn for å “gi økte muligheter til å søke om arbeids- og oppholdstillatelse for innvandrere fra 
land utenfor EØS.” Men det er uklart hva det i praksis betyr, og det er neppe noe i nærheten av fri 
arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS KrF ønsker seg. Alt i alt er trolig KrF omtrent på samme 
linje som Høyre og Ap. KrF er også det eneste partiet som har EØS-avtalen som sin foretrukne 
tilknytningsform til EU.18

MDG omtaler i liten grad arbeidsinnvandring i sitt gjeldende handlingsprogram. Det eneste 
som sies, er at partiet vil “gå gjennom regelverket med sikte på å åpne for en moderat økning i 
arbeidsinnvandringen fra land utenfor EØS-området.” Det er uklart hva det i praksis betyr. Ønsker 
partiet å åpne for ufaglært arbeidskraft fra land utenfor EØS, i moderat grad? Eller er det snakk om å 
legge bedre til rette for den faglærte arbeidskraften som også i dag ønskes velkommen? Eller begge 
deler? MDG har ikke noe syn på om Norge bør fortsette med eller si opp EØS-avtalen, og heller ikke 
noe syn på spørsmålet om norsk EU-medlemskap.
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Det er bare Venstre som eksplisitt har tatt til orde for å gjøre det lettere for ufaglærte fra land utenfor 
EØS å komme til Norge for å arbeide. Venstre vil “utvide adgangen til å søke om jobbsøkervisum ved 
ambassader til også å gjelde ufaglærte”.  Venstre vil også senke lønnskravet for å få arbeidstillatelse, 
noe som i praksis betyr å åpne for mer konkurranse, på samme måte som handel med land med 
lavere kostnader fungerer. Og Venstre vil at arbeidsgiverne, og ikke utlendingsmyndighetene,  skal 
avgjøre hvilken kompetanse som kreves som faglært. Samlet innebærer dette at Venstre har den klart 
mest liberale politikken for arbeidsinnvandring.19 “Frp har enkeltmenneskets frihet og selvråderett 
som en vesentlig målsetting”, og partiet “vil arbeide for en friest mulig verdenshandel,” slås det 
fast i handlingsprogrammet for inneværende storingsperiode. Videre heter det at “internasjonal 
handel har bidratt til å løfte millioner av mennesker ut av fattigdom. (..) En fungerende internasjonal 
markedsøkonomi er en viktig forutsetning for god velferd.” Og partiet er prinsipielt mot at “nasjonale 
grenser, av proteksjonistisk karakter” skal hindre “menneskets utfoldelse, virketrang og realisering 
av egne mål”. 

Men disse prinsipielle utgangspunktene knyttes aldri eksplisitt til innvandring til Norge. I kapittelet 
om innvandring i Frp’s nåværende handlingsprogram står det ikke ett ord om enkeltmenneskets 
frihet, positive økonomiske effekter av migrasjon eller at proteksjonisme er en uting. Her mener Frp 
tvert imot at Norge “i utgangspunktet bør dekke behovet for arbeidskraft innen egen befolkning.” 
Altså mener partiet tilsynelatende at “nasjonale grenser, av proteksjonistisk karakter” er greit når 
det er snakk om konkret innvandring til Norge.

Frp er tilhenger av EØS-avtalen, men i utkastet til program for neste stortingsperiode foreslås det å 
reforhandle deler av avtalen. Dette er trolig ut fra et ønske om å kunne begrense eksport av norske 
velferdsgoder i forbindelse med arbeidsinnvandring, som det uttrykkes bekymring for, og ikke for å 
begrense EØS-innvandringen.

Sp og SV er partier som uttrykker klare proteksjonistiske holdninger generelt, også når det gjelder 
arbeidsinnvandring . Men disse partiene bruker en litt mer positiv retorikk enn Frp når det gjelder 
innvandring til Norge, i hvert fall på et overordnet plan. SV skriver i sitt program at “arbeids- 
innvandring gir Norge muligheter og dyktige fagarbeidere”, og partiet setter, som nevnt foran, generelt 
pris på at Norge blir et mer mangfoldig samfunn som følge av innvandring. Men SV er bekymret for 
“den frie flyten av arbeidskraft i EØS-området”, fordi denne innvandringen, ifølge partiet, “misbrukes 
altfor ofte til å tvinge fram dårligere lønninger og mer utrygge arbeidsforhold.”  Derfor ønsker SV 
«sterkere kontroll med arbeidsinnvandringen». Og her er det sammenheng i SVs politikk, ettersom 
partiet også er skeptisk til fri handel. SV vil dessuten erstatte EØS-avtalen med en mindre omfattende 
avtale. Og i forbindelse med de store ankomstene av asylsøkere i fjor, tok SV til orde for å begrense 
EØS-innvandringen (innenfor rammene av avtalen) for å hindre sosial dumping som følge av press 
på arbeidsmarkedet.20

Senterpartiet  mener at arbeidsinnvandring kan være positivt for norsk økonomi og er også opptatt av 
at det kan være bra for distriktene, dersom “arbeidsinnvandringen styres til alle regioner av landet.” 
Generelt mener Sp at “arbeidsinnvandringen må være basert på behovene i norsk arbeidsliv så langt 
det lar seg gjøre”, og det betyr “konkret at vi ønsker en strengt regulert arbeidsinnvandring fra land 
utenfor EØS, der kravene til blant annet spesialistkompetanse må følges strengt.” 
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Dette må forstås som at Sp i hvert fall ønsker en minst like streng regulering av arbeidsinnvandring 
fra tredjeland som den vi har i dag, der denne nettopp er begrenset til innvandrere med 
spesialistkompetanse. Hva det betyr at arbeidsinnvandringen må baseres på behovene i norsk 
arbeidsliv, er vanskelig å si. Arbeidsinnvandring er nærmest per definisjon basert på behovene i 
arbeidslivet, for hvis det ikke er et behov for arbeidskraften, vil man ikke få noe jobbtilbud. Dersom 
Sp med dette mener noe mer enn å fastslå det selvsagte, er det vanskelig å tolke det som noe 
annet enn et signal om en mer proteksjonistisk praksis, og at “behovene i norsk arbeidsliv”, egentlig 
betyr “hensyn til norske arbeidstakere” eller noe lignende. Men det er et åpent spørsmål ut fra 
formuleringene i partiprogrammet. 

Videre ønsker også Sp å si opp EØS-avtalen og “erstatte den med handels- og samarbeidsavtaler 
med EU for å sikre våre interesser”. Det er uklart om Sp ønsker at slike avtaler skal omfatte 
arbeidsinnvandring, men partiet tar i utkastet til program for neste stortingsperiode til orde for å 
“gjeninnføre nasjonale reguleringer  av arbeidsinnvandringen fra EØS-området utenom Norden,” 
fordi det angivelig har vært utfordringer med høy arbeidsinnvandring fra EU de senere årene. Dette 
tyder på at fri flyt av arbeidskraft innad i EØS-området, som i dag, ikke er noe Sp ønsker skal inngå i 
eventuelle samarbeidsavtaler til erstatning for EØS. 

Sp foreslår i programutkastet også å ta Norge ut av Schengen-samarbeidet og innføre nasjonal 
grensekontroll. 21

3. Oppsummering: Hvilke partier har den mest restriktive, og hvilke partier har den 
mest liberale, innvandringspolitikken samlet sett?
Det er samlet sett grunnlag for å si at det ikke bare retorisk, men også reelt, er stor avstand mellom 
de mest liberale og de mest restriktive partiene i innvandringspolitikken. Men dette gjelder ikke 
først og fremst på asylfeltet, selv om mediedebatten og partienes retorikk kan etterlate inntrykk av 
at det er her motsetningene er størst. De største forskjellene gjelder arbeidsinnvandring, der det er 
snakk om helt fundamentale ideologiske forskjeller, som har store konsekvenser for praktisk politikk. 
Avstanden mellom Venstres liberale linje i arbeidsinnvandringspolitikken på den ene siden, og SVs og 
Senterpartiets proteksjonistiske linje på den andre, er antagelig omtrent så stor som politisk avstand 
kan bli i norsk politikk. 

Venstre er tilhenger av EØS-avtalen og den frie flyten av arbeidskraft mellom Norge og EU-landene, 
og vil samtidig åpne for større arbeidsinnvandring også fra land utenfor EØS, og det potensielt i 
betydelig grad, hvis det gjøres alvor av å åpne opp også for ufaglærte og å senke lønnskravene. Og 
det hele er begrunnet med at partiet mener “fri bevegelse er en grunnleggende liberal verdi”. 

Senterpartiet og SV vil, på sin side, si opp EØS-avtalen og neppe erstatte den med noe som gir 
i nærheten av den samme grad av fri bevegelse for europeiske arbeidstakere. Sp og SV ønsker 
heller ikke noen form for liberalisering av dagens strenge regler for arbeidsinnvandring fra land 
utenfor EØS.  Og motstanden mot arbeidsinnvandring er begrunnet med klart uttrykte nasjonale og 
proteksjonistiske hensyn. 

Også Frp uttrykker klare proteksjonistiske holdninger til arbeidsinnvandring i sitt program og har 
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generelt den klart mest negative retorikken om innvandring. Frp synes dessuten å være det eneste 
partiet som er komfortabelt med å bli fremstilt som det strengeste partiet i innvandringsspørsmål. 
Men inntil Frp eventuelt vedtar å gå inn for å si opp EØS-avtalen, er det SV og Sp som i realiteten er 
de mest proteksjonistiske partiene, både generelt og på innvandringsfeltet spesielt. 

Dette innebærer at SV og Sp også samlet sett står for den mest restriktive innvandringspolitikken. 
Men SV står for en mer liberal asyl- og flyktningpolitikk enn Sp, selv om det er uklart hvor mye mer 
omfattende asylinnvandring SV i praksis ville gått inn for, hvis partiet fikk bestemme. Dette gjør det 
klart at det er Senterpartiet som, samlet sett, har den strengeste innvandringspolitikken av partiene 
på Stortinget. Kombinasjonen av at partiet står for en ganske streng asylpolitikk, og, sammen med 
SV, står for den desidert mest restriktive politikken for arbeidsinnvandring, gjør at  Senterpartiets 
politikk, dersom den ble gjennomført, sannsynligvis ville innebære færre innvandrere til Norge enn 
noe annet partis politikk. 

Hvilket parti som står for den mest liberale innvandringspolitikken er ikke like opplagt, og kommer 
litt an på hva man skal vektlegge. Det er liten tvil om at SV og MDG står for den mest liberale asyl- 
og flyktningpolitikken. Og det at de to partiene ønsker å inkludere klimaflyktninger i flyktning-
definisjonen, er noe som potensielt kan føre til at langt flere mennesker får krav på beskyttelse i Norge 
enn i dag. Samtidig er det liten tvil om at Venstre står for den mest liberale arbeidsinnvandrings-
politikken, og at partiet også har en relativt liberal linje i asylpolitikken, selv om partiet ikke går inn 
for å inkludere klimaflyktninger, slik SV og MDG gjør. Og åpning for ufaglært arbeidsinnvandring 
fra land utenfor EØS kan også potensielt føre til betydelig økt innvandring. I likhet med det som er 
tilfellet for klimaflyktninger, er det imidlertid, ut fra disse prinsippstandpunktene, umulig å si noe 
konkret om omfanget. Det vil avhenge av hvordan en slik politikk utformes, om det settes kvoter og 
hvordan regelverk og praksis ellers blir. Men hvis man ser på innvandringspolitikken samlet sett, er 
det rimelig å si at Venstre har den mest liberale politikken, i hvert fall prinsipielt sett. 

FORFATTER: Notatet er skrevet av Torstein Ulserød, jurist i Civita.

Civita er en partipolitisk uavhengig tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse 
og oppslutning om liberale verdier og løsninger. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle 
utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre 
ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på 
tilbakemelding, slik at vi kan rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på torstein@civita.no eller civita@civita.no.
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