
Emne: Nytt vedlegg: Arbeidstillatelse for søknad om skattekort for NN 
Dato: Tirsdag 1. September 2015 22:09 CEST 
Fra: "Arne Viste" <arne.viste@lyse.net> 
Til: <SkattvestFellespostSUAStavanger@skatteetaten.no> 

 

I forbindelse med søknaden om skattekort for NN, vedlegges nå også arbeidstillatelse. Siden 
denne arbeidstillatelse “fremgår i eller i medhold av loven”, anses Utlendingsloven §55 sitt krav 
om oppholdtillatelse å ikke være gjeldende. 

Følgende punkter er den direkte årsak til at jeg har funnet det nødvendig å selv innvilge 
arbeidstillatelse for henne, hjemlet i grunnlov og menneskerettslov: 

 UDI har åpenbart og bevisst nektet henne sin arbeidstillatelse, ref UDI vedtak datert 
03.02.2015, publisert på www.dyktige.no 

 UDI velger å ikke forholde seg til bestemmelsene vedrørende retten til arbeide gitt i 
grunnlov og menneskerettslov i det samme vedtak. 

 UDI ikke svarer på spørsmålene stilt om dette i vårt brev datert 27.11.2014 

Dersom skatteetaten har et ufravikelig krav om at arbeidstillatelse må foreligge før skattekort 
innvilges, ber jeg skatteetaten på selvstendig grunnlag evaluere lovligheten av den 
arbeidstillatelse jeg har innvilget henne, og lovligheten av UDI’s vedtak om avslag på 
arbeidstillatelse. Dersom søknad om skattekort ikke innvilges, ber jeg om at skatteetaten 
redegjør for hvorfor ikke arbeidstillatelse hjemlet i grunnlov og menneskerettslov er tilstrekkelig 
i dette tilfellet. 
 
Jeg ber også om snarlig svar slik at vi om nødvendig snart kan nå målet om å få saken avgjort av 
domstolene. Det bør være i vår felles interesse. 
 
Mvh Arne Viste 
 
From: Arne Viste 

Sent: Friday, August 28, 2015 8:23 PM 

To: SkattvestFellespostSUAStavanger@skatteetaten.no 
Subject: Søknad om skattekort for NN 

 
Oversender som avtalt “Tilbud om ansettelse” og “Arbeidskontrakt” for NN. 
 
Samtidig minner jeg om at søknad om skattekort ble sendt Skatt Vest den 12.10.2014. Til tross 
for at vi nå har fått beskjed om at “Myndighetene har lagt til rette for skattekort” i denne saken 
(ref brev 17.07.2015), er vi fortsatt uten skattekort, også etter oppmøte hos dere. Vi ber derfor 
om at saken gis den høyest mulig prioritet, og i alle fall prioriteres foran saker som dere har fått 
inn etter den 12.10.2014. Dersom ikke skattekort kan gis ber vi om at dere opplyser om 
eventuelle anke- og klage-muligheter slik at vi snarest kan få lukket disse, og få saken belyst av 
domstolene. 
 
Jeg kan også informere om at Politiet i dag har svart at de ikke vil straffeforfølge meg for det 
arbeidsforholdet som startet i juni uten skattekort og arbeidstillatelse. Se www.dyktige.no. 
 
Mvh. Arne Viste 
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