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1. Tolkning av oppdragsbeskrivelse og metodisk tilnærming 
I tråd med oppdragsbrev og omtale i St.meld. nr. 14 (2008-2009) har SIU foretatt en kartlegging av 

praktiske hindringer i forbindelse med innvilgelse av visum og oppholdstillatelse for utenlandske 

studenter og forskere.  Vi finner det naturlig at kartleggingen også innbefatter utenlandske studenter 

og forskeres møte med offentlig forvaltning som har ansvar for å registrere ankomst/opphold samt 

utstede nødvendige dokumenter. 

Kartleggingen består av en gjennomgang av relevant lov- og regelverk, samt offentlig informasjon om 

feltet. Videre er det foretatt telefonintervju med utvalgte kilder. Utvalget er basert på SIUs 

forhåndskunnskap om problemstilling/sektor og på råd fra ulike kilder med godt nettverk. Kildelisten 

følger til slutt i dokumentet. Noen telefonsamtaler er fulgt opp per e-post, enten etter ønske fra 

kilden eller pga. behov for å ettersende skriftlig informasjon. Telefonsamtaler/intervju er valgt som 

metode på bakgrunn av den korte tidsfristen. Alle institusjoner som er kontaktet har vært positive til 

å svare på spørsmål og gi relevant informasjon.  

En skriftlig henvendelse til relevante institusjoner ville trolig kunne gitt mer og bredere informasjon, 

men dette ville etter vår vurdering vært vanskelig å gjennomføre innenfor de gitte tidsrammene. På 

bakgrunn av en vurdering av det kildematerialet SIU nå besitter mener vi at dette tilstrekkelig til å 

identifisere de mest sentrale problemområdene og tentativt foreslå løsninger som kan danne 

grunnlag for dialog med relevante myndigheter. Materialet gir relativt klare signaler både om det 

som fungerer og utfordringer/problemer.  

2. Oppsummering og hovedfunn 
Selv om det er et politisk mål å få til mer internasjonal mobilitet og rekruttere de beste hodene til 

norske læresteder og forskningsinstitusjoner, og det er en klar vilje i forvaltningsapparatet til å legge 

til rette for denne typen ønsket innvandring, så er det noen områder med tilsynelatende utilsiktede 

og unødvendige hindringer. Samtidig er det klart at utlendingsfeltet skal balansere forholdet mellom 

ønsket innvandring og risikoen for misbruk/behovet for kontroll. Noen av barrierene som fra et 

mobilitets- og kunnskapsperspektiv (og for den enkelte søker) framstår som meningsløse og 

byråkratiske kan ha velfunderte innvandringsfaglige begrunnelser ut i fra risikoen for misbruk av 

student- og forskerstatus for å få opphold.  

Når det gjelder visum og oppholdstillatelse for forskere og studenter er det ikke mulig å si noe 

entydig om forskjeller i hvordan ulike grupper studenter og forskere blir behandlet i systemet. Noen 

kilder hevder det er lettere å få opphold for personer som søker innenfor etablerte avtaler og 

ordninger. Andre hevder det ikke er vesentlig forskjell. Generelt er inntrykket at det er mer 

tilrettelagt og færre hindringer for studenter. For forskere/arbeidstakere virker det som det er litt 

vanskeligere/mer tidkrevende å få oppholdstillatelse/visum. Noe av dette inntrykket er nok relatert 

til at forskere oftere ønsker å ha med familie. Flere kilder referer til eksempler på lang 

saksbehandlingstid og avslag uten substansiell begrunnelse. Noen land karakteriseres som 

”problemland”, Iran og noen land i Midtøsten nevnes av mange. Men ”problemlandene” varierer 

avhengig av internasjonale forhold og politisk situasjon i det enkelte land. 

Mange av dagens løsninger bærer preg av å være midlertidige tiltak for å komme rundt det virkelige 

problemet. F.eks. ved underhold, startstipend for kvotestudenter og kontant utbetaling av lønn, der 



  Oppdatert versjon 21. mars 2011 

4 
 

det virkelige problemet er tiden det tar å få personnummer, eller kravet om personnummer for å 

opprette en norsk bankkonto. 

Generelt gis det et relativt positivt bilde for de fleste grupper studenter og forskere som kommer til 

Norge. Det gis flere tilbakemeldinger om at mye er forbedret de siste par årene. Samtidig er det 

mange enkeltilfeller som framstår som uheldige og noen generelle systempunkter der det pekes på 

svakheter:  

• Lang saksbehandlingstid ved søknad om oppholdstillatelse for visumpliktige land. Dette er 

spesielt et problem for forskere på kortere opphold  

• Mangel på Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Bergen og Trondheim. 

• Utfordringer med kø og noe saksbehandlingstid i enkelte politidistrikt for registrering og 

bekreftelse på oppholdstillatelse, evt. innlevering av søknad for de som kan søke fra Norge. 

• Søknad om personnummer (evt. D-nummer)1 kan ta lang tid. 

• Svært lang saksbehandlingstid ved søknad om fornyelse av oppholdstillatelse, begrensninger 

for når søknaden kan leveres og bevegelsesbegrensninger så lenge søknaden behandles 

• Familieinnvandring knyttet til arbeidstillatelse trekkes fram som en generell svakhet ved den 

nye Utlendingsloven. I tillegg til lang saksbehandlingstid framstår regelverk, praksis og 

informasjon som uoversiktlig og uforutsigbart. 

• Det er utfordringer knyttet til innstramning av kravet om underhold ved familieinnvandring 

for personer med studentoppholdstillatelse. 

• Studenter kan ikke opprette norsk bankkonto i en norsk bank før de har fått tildelt norsk 

personnummer/D-nummer. Dette gjør dokumentasjon av forsørgerevne vanskelig. Dette 

løses i dag ved at studentene overfører penger til en konto ved lærestedene. Dette gir en 

administrativ byrde og kan oppfattes problematisk fra studentenes side. 

• Flere gir tilbakemeldinger om for lite tilrettelagt informasjon på engelsk fra ulike offentlige 

myndigheter og fra lærestedene.  

Disse hindringene presenteres og drøftes nærmere i del 6. 

3. Regelverk og endringer i utlendingsforvaltningen 

3.1 Lov og forskrift 

Utlendingsloven, Utlendingsforskriften og tilhørende rundskriv utgjør det regelverket som 

utenlandske studenter og forskere må forholde seg til når de skal til Norge. Den gjeldende 

Utlendingsloven og forskrift trådte i kraft 1. januar 2010. Utlendingsloven er en fullmaktslov som 

åpner for å gi nærmere bestemmelser i forskrift eller rundskriv. Nærmere bestemmelser er gitt 

gjennom Utlendingsforskriften.  

I utgangspunktet trenger alle utenlandske borgere visum2 for å reise til Norge. For medlemslandene i 
Schengensamarbeidet er det inngått avtale om visumfrihet, her gjelder prinsippet om fri ferdsel. I 
tillegg har Norge inngått avtale med omlag 70 land som unntar fra visumplikten.3 Dette unntaket 

                                                           
1
 D-nummer er midlertidig identitetsnummer for personer som skal være i landet under 6 mnd. 

2
 Visum er en tillatelse til innreise og opphold. Det gis ulike typer visum avhengig av hva som er formålet med 

besøket. Se mer informasjon på: http://www.udi.no/Sentrale-tema/Visum/ 
3
 http://www.udi.no/Sentrale-tema/Visum/Hvem-trenger-visum-/#andre 
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gjelder for opphold inntil 90 dager i Schengenområdet. I tillegg kreves dokumentasjon på økonomisk 
forsørgerevne (500 kr per dag) og at det er politisk/praktisk mulig å returnere til hjemlandet. 
 
Utover dette gir oppholdstillatelse4 for arbeid og studier unntak fra visumbestemmelsene. Dersom 
det gis oppholdstillatelse, gis det automatisk en innreisetillatelse med rett til opphold i syv dager. Det 
er derfor ikke nødvendig å søke om visum i tillegg. Etter ankomst til Norge skal den enkelte kontakte 
politiet i løpet av de syv dagene det er gitt rett til opphold for å få bekreftet den varige 
oppholdstillatelsen (etikett i pass eller reisedokument). 
 
Forskere gis i Utlendingsforskriften rett til oppholdstillatelse som faglært (§ 6.1) eller som spesialist 
(§6.2). Faglært betyr i denne sammenhengen fagutdannet tilsvarende videregående skoles nivå, 
fagbrev, utdanning fra høyskole eller universitet eller spesielle kvalifikasjoner. 
Spesialistbestemmelsen krever at det er gitt et lønnstilbud på 500 000 kr eller mer. 
 
For faglærte og spesialister kan det innvilges tidlig arbeidsstart, dvs. at arbeidsforholdet kan starte 
før det er gitt opphold og arbeidstillatelse. Dette vil bl.a. gjelde for forskere. Det kreves at 
arbeidsgiver kan legge fram skatteattest for merverdiavgift og skatt og en egenerklæring om å 
overholde lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). 
 
Utenlandske forskere med egne midler som skal oppholde seg ved universitet, institutt og lignende i 
forskningsøyemed kan få oppholdstillatelse, jf. Utlendingsforskriften § 6.20. 
Utlendinger med kompetanse som faglærte eller spesialister kan gis oppholdstillatelse i inntil seks 
måneder for å søke arbeid. Det er et vilkår at den som søker tidligere har hatt oppholdstillatelse etter 
forskriftens § 6.19 eller § 6.20. 
 
Studenter som har tilsagn om opptak ved godkjent utdanningsinstitusjon kan gis oppholdstillatelse, 
jf. Utlendingsforskriften § 6.19.  
 
Regelverket angir at studenter utenfor EU/EØS-området må søke om oppholdstillatelse for opphold 

på lengre enn 3 måneder. Borgere fra EU/EØS-land trenger ikke å søke tillatelse, men skal bruke et 

eget registreringssystem. Det stilles bl.a. vilkår om at studenten er tatt opp på heltidsstudium på 

godkjent utdanningsinstitusjon og krav til dokumentasjon av underhold (forsørgerevne). 

Forskere fra land utenfor EØS må søke om oppholdstillatelse som faglærte eller spesialister. 

Arbeidstakere som minst er fagutdannet tilsvarende videregående skoles nivå, har fagbrev eller har 

utdanning fra høyskole eller universitet eller har spesielle kvalifikasjoner, har rett til 

oppholdstillatelse for å arbeide (Jf. Utlendingsforskriften § 6.1). Det stilles vilkår om at kompetansen 

er relevant for stillingen, at utdanning/kvalifikasjoner er godkjent der det stilles om dette og at 

arbeidstakeren omfattes av kvoten for faglærte og spesialister. Kvoten er per i dag fastsatt til 5000 

per år. Denne kvoten har så langt ikke vært fylt opp. Ved behov i arbeidsmarkedet åpner regelverket 

for å vurdere tillatelser utover kvoten.  

På flere områder er den nye loven mer fleksibel overfor utenlandske studenter, bl.a. ved at studenter 

som er faglærte kan få oppholdstillatelse for å gå på norskkurs og at utenlandske studenter som er 

nyutdannede i Norge få en tillatelse i inntil seks måneder for å søke arbeid som faglært. Avhengig av 

det aktuelle studiets lengde er det åpnet for oppholdstillatelse i inntil to år uten søknad om 

forlengelse. Oppholdstillatelse som student gir også automatisk tillatelse til å arbeide deltid ved siden 

av studiene og fulltid i feriene. 

                                                           
4
 Oppholdstillatelse gis for ulike formål med lengre varighet, for eksempel inntil 1 år. 
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Utlendingsforskriften gir enklere ordninger for arbeidsinnvandring for faglærte og spesialister fra 

områder utenfor EØS. For EØS-området gjøres det enklere også for familieinnvandring.  Adgangen til 

familieinnvandring for andre strammes inn gjennom strengere krav til forsørgerevne (underhold). 

Det stilles krav om en framtidig inntekt tilsvarende kr 217 600 i statens lønnsregulativ (ltr. 8). Det skal 

bare kunne legges vekt på inntekten til den som bor i Norge. I tillegg stiller den nye loven bl.a. krav 

om at søkeren må kunne dokumentere tidligere inntekt og at det ikke er mottatt sosialhjelp siste år. 

Når det gjelder arbeidsinnvandring og regelverket for ansettelse og oppholdstillatelse for 

utenlandske forskere, er den største endringen med den nye forskriften at man i tillegg til kategorien 

”faglært”, får en kategori ”spesialister” som defineres på bakgrunn av lønnstilbud (minst 500 000 kr 

pr. år). Dersom arbeidsgiver kan legge fram skatteattest for merverdiavgift og skatt og en 

egenerklæring om å overholde lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) vil de 

kunne rekruttere utenlandsk arbeidskraft direkte, og la arbeidstakerne starte i arbeidet før tillatelse 

foreligger.  

Både visumfrie og visumpliktige faglærte får mulighet til en inntil seks måneders arbeidssøkerperiode 

i Norge. Familiemedlemmer til en student får adgang til å arbeide heltid selv om studenten selv bare 

kan arbeide deltid. Borgere fra visumpliktige land må selvsagt først få innvilget gyldig visum før 

innreise til Norge. 

Mer informasjon om Utlendingsloven, forskriften og aktuelle rundskriv finnes på 

http://www.udiregelverk.no/ 

3.2 Reformer og endringer i utlendingsforvaltningen  

Utover den nye loven og forskriften fra 2010 pågår det arbeid med omlegging av 

utlendingsforvaltningen.  Nedenfor gis en kort omtale av de viktigste endringene som (også) berører 

forholdene for utenlandske studenter og forskere. 

3.2.1 EFFEKT-programmet 

EFFEKT-programmet er et samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), 

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), politiet og UD/Utenriksstasjonene. UDI er 

programeier.  EFFEKT er et utviklingsprogram innen IKT som skal bidra til å nå målene om bedre 

brukerservice og effektivitet.  Programmet omfatter elektroniske brukertjenester, elektronisk 

saksbehandling og elektronisk samhandling med andre etater og samarbeidspartnere. Under dette 

programmet arbeider UDI nå med utrulling av elektronisk søknadsregistrering og behandling ved 

ambassadene. Per i dag har 17 ambassader mulighet for elektronisk registrering. Programmet skal i 

følge planen i all hovedsak være ferdigstilt i løpet av 2012. Det er positive tilbakemeldinger fra de 

utenriksstasjonene som har innført dette systemet. Det er store forventninger til 

effektiviseringsgevinst når systemet er ferdig utbygget. 5 

3.2.2 Overføring av oppgaver fra politiet til UDI 

Fra 2012 overtar UDI oppgaver fra politiet når det gjelder registrering/1. linjebehandling ved ankomst 

Norge. UDI vil i denne forbindelse opprette 11 nye regionale sentre som skal overta politiets 

oppgaver bl.a. knyttet til registrering av ankomst til landet, bekreftelse på oppholdstillatelse og 

                                                           
5
 http://www.udi.no/Oversiktsider/Moderniseringsprosjektet-EFFEKT/Prosjekter-i-EFFEKT-2010-/ 
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mottak av søknader om oppholdstillatelse.6 Det er forventet at dette vil gi et mer effektivt system, 

bl.a. ved at kompetanse og vedtaksmyndighet flyttes ut i 1. linje og at flere saker kan ferdigbehandles 

her.7  

3.2.3 Delegering av større vedtaksmyndighet til utenriksstasjonene 

Regjeringen og UDI ønsker at oppgaver og myndighet til å fatte vedtak (om oppholdstillatelse og 

visum) i større grad delegeres fra UDI til utenriksstasjoner med stort saksvolum. Dette kan forenkle 

og forkorte saksbehandlingen betydelig. Det er ikke avklart hvor langt man har kommet i vurderingen 

av dette.8  I forlengelsen av punktet over kan det i følge UDI være aktuelt å se på ansvarsdelingen i 

saker hvor andre institusjoner vurderer søkere før saken kommer til utlendingsforvaltningen. For 

eksempel kan utvalgte læresteder tenkes å kunne få delegert myndighet til å fatte vedtak om 

oppholdstillatelse. Dette vil i så fall medføre at lærestedene også formelt overtar saksbehandling fra 

UDI. Dette kan bidra til kortere saksbehandlingstid for studentoppholdstillatelse, men innebærer 

også prinsipielle spørsmål knyttet til ansvar for utlendingsfeltet og spørsmål knyttet til lærestedenes 

ressursbruk. 

3.2.4 Mulig pilotprosjekt: samlet søknad om opphold, personnummer og skattekort 

I følge kilde i UDI tok skatteetaten i 2010 initiativ til prosjektet Utlending, der forskere var foreslått 

som pilotgruppe. Prosjektet vurderte bl.a. en elektronisk plattform for samlet søknad om 

oppholdstillatelse, person-/D-nummer og skattekort. Hovedmålet var et samlet søkepunkt og 

velkomstpakke til Norge. Den videre finansieringen av prosjektet er ikke avklart for 2011. 

4. Gangen i søkeprosessen 

4.1 Søkeprosess for studenter 

Studieplass: Første punkt er studieplass ved godkjent lærested. Søknad om studieopptak gjøres ved 

den enkelte institusjon. Informasjon om studietilbud, mulige studiesteder og søknadsfrister for 

utenlandske studenter finnes på www.studyinnorway.no 

Visum og oppholdstillatelse: Studenter fra visumpliktige land som skal være i Norge kortere enn tre 

måneder kan søke/bruke vanlig visum. Studenter utenfor EØS som skal være i Norge i mer enn tre 

måneder må søke om en oppholdstillatelse i studieøyemed. Det stilles krav om bekreftelse på opptak 

til fulltids godkjent studium, dokumentasjon på økonomisk underhold og bekreftelse på bolig. 

Utlendingsloven fra 2010 åpner for å gi studieoppholdstillatelser for lengre tidsrom enn 1 år. For 

borgere fra visumpliktige land søkes det parallelt om visum, dette vil ofte gi noe lengre 

saksbehandlingstid.  

Søknaden leveres til nærmeste norske utenriksstasjon eller til nærmeste politidistrikt i Norge (for de 

som kan søke herfra). UDI har egne informasjonssider for studenter. Her finnes informasjon om 

søknadsprosess og krav til dokumentasjon http://www.udi.no/Sentrale-tema/Studier/ 

                                                           
66

 Det presiseres at dette ikke er Servicesenter for utenlandske arbeidstakere, men gjelder overføring av deler 
av politiets ordinære oppgaver på utlendingsfeltet 
7
 http://www.udi.no/Nyheter/2010/UDI-tar-over-forstelinjen/ 

8
 http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rapporter/Gjennomforingsplan_for_utlendingsfeltet.pdf 
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UDI har som mål at alle som søker om studentoppholdstillatelse innen 1. juni skal ha en avgjørelse 

innen studiestart. I følge tall fra UDI er det i 2010 innvilget studentoppholdstillatelse i 2360 saker, for 

denne kategorien er det gitt avslag i 177 saker. Dette gir en avslagsprosent på 7,5 prosent. For 

kategorien Post.doc er det innvilget opphold i 177 saker, avslag er gitt i 2 saker. Andelen som får 

avslag er relativt liten, men for studenter er den såpass høy at det hadde vært interessant å se 

nærmere på begrunnelsene for avslagene. 

 Jf. Tidligere omtale av EFFEKT-programmet er det per i dag mulig å registrere søknad på nett fra 17 

utenriksstasjoner. Dette systemet gjelder alle søkergrupper (også for arbeidsinnvandring og 

forskere). UDI jobber med å implementere systemet for flere land/utenriksstasjoner.  

Registrering etter ankomst til Norge: For studenter fra EU/EØS er det ikke nødvendig å søke om 

oppholdstillatelse. Det er etablert en elektronisk registreringsordning (for opphold lengre enn 3 

måneder) hvor den enkelte skal registrere seg innen 7 dager etter ankomst. Deretter skal den enkelte 

etter avtale møte hos politiet. De fleste lærestedene samarbeider med politiet om eget opplegg for 

sine studenter. 

Studenter fra land utenfra EØS må melde seg for nærmeste politikontor for registrering, få 

bekreftelse på oppholdstillatelse eller levere søknad om oppholdstillatelse (for de som kan søke fra 

Norge). De fleste lærestedene har avtale med politiet og samordner felles registrering. 

Personnummer/D-nummer: Personer som skal oppholde seg i Norge i mer enn 6 måneder må søke 

om personnummer. Dette gjøres ved det lokale skattekontoret. Dette nummeret er nødvendig for å 

opprette bankkonto, få studentbevis og søke lån fra Lånekassen. Nordiske borgere og studenter som 

skal oppholde seg kortere enn 6 måneder kan søke om et såkalt D-nummer (midlertidig/dummy nr.) 

som bl.a. kan brukes til å opprette bankkonto. Det har siden våren 2010 vært satt fokus på dårlig 

identitetskontroll og mange tilfeller der personer ved hjelp av falsk identitet har skaffet seg D-

nummer. Kravene til identitetskontroll er nå skjerpet inn, og alle som tidligere har fått/benytter seg 

av D-nummer må legitimere seg på nytt. De fleste/store lærestedene har felles opplegg for 

studentene ved studiestart også når det gjelder kontakt med skattetaten. 

Visuell framstilling av saksflyt utdanning: http://www.udi.no/PageFiles/19239/Utdanning.pdf 

Faktaark utdanning: http://www.udi.no/Oversiktsider/Faktaark/Faktaark---oppholdstillatelser-for-

studenter/ 

4.2 Søkeprosess for forskere 

Arbeidsavtale/samarbeidsrelasjon/invitasjonsbrev: De fleste forskere som kommer til Norge vil ha 

en avtale, relasjon eller et arbeidsforhold med en norsk institusjon. Søkere fra visumpliktige land som 

skal søke oppholdstillatelse som faglært/spesialist/forsker med egne midler må kunne dokumentere 

en arbeidsavtale eller en gjesteforskerinvitasjon samt egne midler.  

Forskere fra EØS-land trenger ikke å søke oppholdstillatelse. Tilsvarende som for studenter må 

forskere fra EØS-land registrere seg dersom de skal oppholde seg i Norge mer enn 3 måneder. 

Deretter skal de møte opp hos politiet for å legitimere seg og vise fram dokumentene som er gjelder 

for det aktuelle oppholdsgrunnlaget. De som bor i et distrikt med servicesenter for utenlandske 

arbeidstakere møter her. For mange er den beste løsningen å reise til nærmeste servicesenter selv 
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om dette ligger langt unna.  For mer informasjon se: http://www.udi.no/Sentrale-tema/Arbeid-og-

opphold/Arbeid-og-opphold-EU-EOS-EFTA-borgere/ 

Servicesentrene for utenlandske arbeidstakere er et samarbeid mellom UDI, politiet, 

skattetaten/folkeregisteret og NAV. Det finnes slike servicesenter i Oslo, Stavanger og Kirkenes. 

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere er opprettet for hurtigere saksgang for: 1) Nordiske 

borgere, 2) personer som faller innunder EU/EØS-regelverket i utlendingsloven, 3) personer med 

kvalifikasjoner som faglærte eller spesialister, 4) familiemedlemmer av og ansatte av gruppene nevnt 

ovenfor. Se: http://www.sua.no/en/sua/ 

Forskere fra visumpliktige land utenfor EØS må søke om oppholdstillatelse (inkl visum), enten som 

faglært eller som spesialist, jf. Utlendingsforskriften § 6.1 og 6.2. Begrepet faglært omfatter alle typer 

fagutdanninger fra videregående nivå til fullførte høyere utdanning (grad eller profesjonsutdanning). 

Jf. Over er det fastsatt en årlig kvote på 5000 faglærte/spesialister per år. Denne kvoten har aldri 

fungert begrensende, dersom den fylles er det åpning for å gi oppholdstillatelse etter vurdering av 

behov. Søknad leveres via lokal ambassade/utenriksstasjon. Elektronisk søknad er per i dag 

tilgjengelig for 17 land/utenriksstasjoner.  

Dersom oppholdstillatelse innvilges gis det 7 dagers innreisetillatelse. Deretter skal den enkelte 

melde seg for politiet, evt. ved Servicesenter for utenlandske arbeidstakere der dette er tilgjengelig 

(Oslo, Stavanger og Kirkenes).  

Forskere fra visumfrie land kan være i Norge uten oppholdstillatelse i seks måneder for å søke arbeid 

som faglært eller spesialist. Denne gruppen skal registrere seg senest tre måneder etter innreise, 

samt melde seg for politiet og informere om at du er arbeidssøker. Det gjelder generelle regler for 

Schengenområdet når det gjelder muligheten til å reise ut av landet, da kan en person bare reise inn 

igjen dersom den samlede oppholdstid i Schengen ikke overstiger totalt 90 dager i løpet av en 

periode på 180 dager. 

Forskere med egne midler kan søke oppholdstillatelse, dette er forankret i Utlendingsforskriften § 6-

20. Det stilles som vilkår at det må foreligge en avtale med et universitet, høgskole eller 

forskningsinstitutt. Videre forutsettes det finansiering minimum tilsvarende beløp som full 

finansiering fra Lånekassen og at det kan dokumenteres at søkeren disponerer en bolig.  

Personnummer/D-nummer: Der man ikke har Servicesenter må søkere henvende seg til det lokale 

skattekontoret for å levere søknad om personnummer (evt. D-nummer for opphold under 6 

måneder). Dette for å få skattekort, adgang til å opprette norsk bankkonto m.m. 

Euraxess driftes av Forskningsrådet og er portalen for utenlandske forskere som ønsker/skal til Norge 

og for norske forskere som skal reise ut. Portalen gir en meget god oversikt og relevant informasjon 

http://www.euraxess.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=euraxess/Hovedsidemal&cid=122406

7050894 

Nettstedet www.nyinorge.no gir også god og viktig informasjon til arbeidsinnvandrere. 

Videre har alle de største universitetene god informasjon rettet mot utenlandske studenter og 

forskere på sine nettsider. UIO har spesielt gode sider for utenlandske forskere: UiO – Internasjonal 
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forskning i fokus http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ifif/ 

http://www.uio.no/english/for-employees/employment/international-researchers/index.html 

5. Vurdering av status og nærmere identifisering av problemfelt 
Basert på ulike skriftlige kilder (nettsider) og de telefonsamtalene som er gjennomført, er det et 

hovedinntrykk at det har skjedd en positiv utvikling de siste par årene. Dette gjelder regelverket for 

student- og arbeidsinnvandring, tilrettelegging og informasjon fra utlendingsforvaltningen og økt 

bevissthet og systematisk arbeid ved lærestedene og forskningsinstitusjonene. Det har skjedd viktige 

endringer i utlendingslov og forskrift for å gjøre regelverket mer fleksibelt for ønsket innvandring i 

forbindelse med studier og arbeid. De viktigste elementene når det gjelder lovverket er kort gjort 

rede for over. 

5.1 Prinsipielle spørsmål 

Når det gjelder tilrettelegging ved lærestedene og forskningsinstitusjonene bærer det noe preg av å 

være midlertidige løsninger for å komme rundt systemproblemer. Noen av disse løsningene kan det 

reises prinsipielle spørsmål ved: 

Ressursbruk ved opptak av utenlandsstudenter: Ifølge UDI og flere av universitetene virker det som 

om opptaket av utenlandske studenter fungerer som en del av saksbehandlingen og 

kvalitetssikringen som danner grunnlag for UDIs vedtak om oppholdstillatelse. Dette kan sies å være 

uproblematisk dersom lærestedenes arbeid bare er knyttet til forhold som er relevante for å vurdere 

om studenten er kvalifisert for det aktuelle studiet. Dersom lærestedene i sin saksbehandling også 

gjør arbeid/vurderinger knyttet til utlendingsregelverket kan det stilles spørsmål om dette er en del 

av lærestedenes oppgave og ansvar, og om lærestedene har riktig kompetanse til å foreta slike 

vurderinger.  

I følge UDI er det mulig å se for seg at det åpnes for at andre forvaltningsorgan kan få delegert ansvar 

når det gjelder vedtak om oppholdstillatelse, eller at utvalgte institusjoner gis økt 

saksbehandlingsansvar som igjen kan føre til at UDI kan behandle disse sakene uten substansiell 

vurdering. Dette vil gi mulighet for redusert behandlingstid. 

En slik utvikling vil aktualisere behovet for en prinsipiell diskusjon av lærestedenes rolle. Dersom en 

kan se for seg at mer ansvar legges på lærestedene uten at det tilføres øremerkede ressurser til 

dette, må det stilles spørsmål om dette er en oppgave lærestedene bør påta seg. Videre vil det være 

åpenbare prinsipielle betenkeligheter knyttet til delegering av formell vedtaksmyndighet. Hvem har 

ansvaret dersom personer med innvilget studentopphold senere viser seg å ha søkt på falsk grunnlag 

og i verste fall begår kriminelle handlinger? Et annet relatert aspekt til dette er om studenter blir 

utsatt for menneskesmugling og setter seg i gjeld for å komme til Norge for å studere. Hvilken 

mulighet har lærestedene til å oppdage dette, hvilket ansvar har lærestedene i så fall for å melde 

dette videre? 

På bakgrunn av dette, kan det være ønskelig å definere nærmere lærestedenes ansvar og arbeid i 

forbindelse med oppholdstillatelse for studenter.  

Dokumentasjon av økonomisk underhold: Det kan stilles spørsmål ved praksisen med at midler 

overføres fra studentene til en felleskonto ved de enkelte lærestedene som grunnlag for å fylle 
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kravet til dokumentasjon av underhold. Denne ordningen er etablert fordi forskriften krever midler 

på konto i Norge for å innvilge oppholdstillatelse, samtidig som det kreves oppholdstillatelse for å få 

personnummer og opprette bankkonto. Ordningen innebærer en administrativ ekstrabyrde for 

institusjonene, samtidig som det ikke er noen garanti mot resirkulering/gjenbruk av slike midler (dvs. 

at midlene kommer fra andre kilder enn studentene selv). Et annet aspekt er at det fra de 

utenlandske studentenes side ikke nødvendigvis framstår særlig tillitvekkende å overføre store 

pengebeløp til en ukjent konto i et annet land.  

Det bør arbeides med å finne andre løsninger på dette problemet, f.eks. å akseptere midler på konto 

i hjemland, evt. annen bekreftelse på (privat eller offentlig) studiefinansiering. En annen mulig 

løsning kan være å fjerne kravet om personnummer for å opprette bankkonto eller om søknad om 

personnummer kan gå parallelt med søknad om oppholdstillatelse. 

Startstipend for kvotestudenter: I Kvoteordningen er det etablert en ordning der studentene mottar 

et såkalt startstipend tilsvarende to måneders studiestøtte. Dette startstipendet utbetales av 

Lånekassen via lærestedene, basert på lister over studenter fra det enkelte lærested. Startstipendet 

utbetales kontant eller på sjekk til studenten. Denne ordningen er etablert for å løse de praktiske 

økonomiske problemene som oppstår for denne gruppen mens de venter på bekreftelse på 

oppholdstillatelse, søknad om personnummer og påfølgende kundeforhold til Lånekassen/oppretting 

av bankkonto. I følge flere kilder fungerer ordningen greit, men det er ikke uproblematisk å 

håndtere/utbetale kontanter fra lærestedene (administrativ byrde, sikkerhet, prinsipielt). Mulige 

løsninger på dette problemet vil være tilsvarende som for spørsmålet om underhold (jf. pkt. over).  

I følge Lånekassen kan det være relevant å vurdere andelen midler som utbetales som startstipend. 

Stipendet tilsvarer to måneders støtte, og utgjør langt mindre enn det de norske studenter får 

utbetalt ved semesterstart for å dekke oppstartskostnader.  

5.2 Identifiserte problemområder  

Vi vil nedenfor gjennomgå barrierer og problemområder, samt drøfte og analysere konsekvenser og 

mulige løsninger. 

5.2.1 Oppholdstillatelse og visum  

Så godt som alle lærestedene og forskningsinstitusjonene melder at saksbehandlingstiden for å få 

oppholdstillatelse (spesielt for borgere fra visumpliktige land) normalt tar lang tid. På UDIs sider 

oppgis saksbehandlingstiden til 3 måneder. Noen utenriksstasjoner har delegert myndighet til å 

innvilge visum og oppholdstillatelse, men de har ingen myndighet til å gi avslag. Det betyr at alle 

saker utenriksstasjonene ikke kan/ønsker å innvilge må sendes til UDI for vedtak. Flere kilder sier at 

slike søknader tar lengre tid en 3 måneder, dette illustreres ofte med enkelteksempler fra 

institusjonenes side. Samtidig er det mange saker som behandles raskt. Det er vanskelig å etterprøve 

den reelle gjennomsnittlige saksbehandlingstiden, men generelt er det et tydelig ønske fra både 

lærestedene og forskningsinstitusjonene om å få langt kortere saksbehandlingstid enn 3 måneder. 

Ett eksempel fra en studentorganisasjon antyder at det knytter seg problemer til behandlingen ved 

enkelte utenriksstasjoner. Det nevnes bl.a. saker som blir forlagt, ulik informasjon om 

dokumentasjon og/eller ulik begrepsforståelse knyttet til dokumentasjon, mangelfull kommunikasjon 

m.m. 



  Oppdatert versjon 21. mars 2011 

12 
 

Utenriksdepartementet (UD) trekker fram som en generell utfordring at det ofte er kort tid mellom 

utsendelse av opptaksbrev fra institusjonen og studiestart. Spesielt gjelder dette studenter som får 

opptak fra ventelister. Det er derfor viktig at alle parter tar sitt ansvar: Opptaksbrevet må ut så tidlig 

som mulig, lærestedet må gi god informasjon til studentene, studentene må søke oppholdstillatelse i 

tide og utlendingsforvaltningen må tilrettelegge for hurtig behandling. UD mener at de fleste 

studentene får oppholdstillatelse i tide til studiestart. 

Ambassaden i Beijing oppgir at alle saker om oppholdstillatelse og visum behandles raskt ved 

ambassaden og videresendes til UDI innen en uke, men at sluttbehandlingen i UDI kan ta noe tid. 

Også ambassaden i Kiev uttaler at de i liten grad foretar saksbehandling. Det er ikke mulig å 

generalisere basert på disse eksemplene, men det kan virke som UDI står for den vesentligste 

saksbehandlingen. Det er mulig dette er annerledes for ambassader i mer vestlig orienterte land, der 

det er delegert vedtaksmyndighet i større grad. 

Flere læresteder oppgir at de anbefaler alle utenlandske forskere å søke om opphold fra Norge og at 

det tar alt for lang tid nyansatte skal søke om oppholdstillatelse fra hjemlandet. Som faglærte kan 

alle forskere søke fra Norge, dersom de har lovlig opphold her. I praksis betyr dette at det søkes om 

ordinært C-visum for de som kommer fra visumpliktige land. 

I følge UDI prioriteres søknad om oppholdstillatelse for arbeidstakere (faglært og spesialister) og for 

studenter i saksbehandlingen ved både utenriksstasjonene og i UDI. For forskere åpner den nye 

Utlendingsloven for tidlig arbeidsstart for fagarbeidere og spesialister, dvs. at utenlandske forskere 

kan begynne å arbeide før oppholdstillatelsen er klar (personer fra land med visumplikt må fortsatt 

ha visum). Denne ordningen gjør det raskere og enklere å rekruttere forskere fra land utenfor EU og 

Europa. I følge UDI er ordningen med tidlig arbeidsstart foreløpig er lite kjent/ brukt. Dette skyldes 

kanskje at Servicesenteret kan ta slike saker såpass raskt at behovet for å benytte seg av ordningen 

reduseres.  

Flere læresteder gir uttrykk for at ordningen med tidlig arbeidsstart (per i dag) krever for mye 

administrativ innsats fra institusjonene. Arbeidsgiver blir et mellomledd mellom arbeidstaker og 

myndigheter. Som arbeidsgiver har man ansvar for at søknadsskjema blir riktig fylt ut, at det er 

tilstrekklig dokumentasjon med søknaden, samt at det må formidles kontakt/informasjon mellom 

myndighet og arbeidstaker i prosessen.  Ordningen med tidlig arbeidsstart kan trolig forbedres mye 

gjennom en elektronisk løsning, der både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bidra direkte med den 

dokumentasjon som de ulike parter må fremskaffe. Alternativt kan det vurderes å gi institusjoner en 

varig godkjenning for å oppfylle kravene til tidlig arbeidsstart, og at arbeidstaker bare trenger å møte 

en gang for å identifisere seg. En annen svakhet med tidlig arbeidsstart er at denne ordningen ikke 

inkluderer eller tilrettelegger for medfølgende familie. 

For forskere med egne midler og avtale med en norsk institusjon er det som nevnt en egen 

bestemmelse i forskriften som åpner for oppholdstillatelse for denne gruppen. Fra UDI opplyses det 

at forskere med egne midler, og midler utbetalt som stipend, kan være vanskeligere å definere. Disse 

sakene krever mer dokumentasjon av finansiering og arbeidsforhold/samarbeidsrelasjoner. 

5.2.2 Fornyelse av oppholdstillatelse 

Ved fornyelse av visum og oppholdstillatelse er saksbehandlingstiden ifølge UDIs nettsider inntil 6 

måneder. Søknaden om fornyelse først kan leveres når det gjenstår 1 måned av gjeldende 
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oppholdstillatelse. I den perioden søker venter på svar på fornyelse kan vedkommende ikke forlate 

landet. I så fall vil betingelsene for søknaden være brutt, og vedkommende søker vil ikke kunne 

returnere. Denne begrensningen er åpenbart upraktisk for mange arbeidstakere/forskere og 

studenter. Dette vanskeliggjør faglig aktivitet og skaper usikkerhet når det gjelder muligheten for 

deltagelse på internasjonale møter og konferanser. Det medfører også problemer at opphold ikke er 

avklart dersom det skal søkes visum til andre land. I tillegg gir det store konsekvenser i forhold til 

kontakt med hjemland, familie og venner. Spesielt rammet er de som må fornye oppholdstillatelse i 

tidsrommet rundt ferier og høytider. Dette problemet er understreket både av 

forskningsinstitusjoner og fra en studentorganisasjon. 

Det bør vurderes å arbeide for å redusere saksbehandlingstiden, og å åpne for mottak av søknad om 

fornyelse på et tidligere tidspunkt. Samtidig er det et spørsmål om det er nødvendig med de 

eksisterende reisebegrensningene for denne gruppen søkere. 

5.2.3 Servicesenter og spørsmål om geografisk dekning 

Erfaringene med Servicesenter for utenlandske arbeidstakere er svært positive. Servicesenteret 

trekkes fram som den viktigste systemendringen, og et tiltak som har bidratt til betydelig forbedring 

av situasjonen både for de norske institusjonene og den enkelte utenlandske forsker.  

Det registreres imidlertid en betydelig frustrasjon i Bergen og Trondheim knyttet til at det ikke er 

opprettet servicesenter her. Servicesenteret i Oslo presenteres som et nasjonalt senter, og mange av 

forskningsinstitusjonene gir tilbakemelding om at de anbefaler sine utenlandske ansatte å reise til 

nærmeste servicesenter for å ordne formalitetene. Det å gå igjennom det ordinære løpet hos de 

enkelte offentlige myndighetene er et dårlig alternativ som tar lang tid. Det oppfattes likevel som 

tungvint å måtte sende personer på dagstur til en annen by for å ordne papirene. 

Det gis uttrykk for et sterkt ønske om å opprette servicesenter for utenlandske arbeidstakere i 

Bergen og Trondheim. Slik vi forstår saken er de tre eksisterende sentrene opprettet med støtte av 

prosjektmidler over statsbudsjettet. Det er fra Regjeringens side åpent for å etablere ytterlige 

servicesenter, men dette må gjøres gjennom lokalt samarbeid og innenfor eksisterende 

budsjettrammer. Se Stortingets spørretime 20. januar 2010.9 Så langt har det ikke vært prioritert 

lokalt. 

På bakgrunn av positive erfaringer med slike servicesentre i Oslo, Stavanger og Kirkenes bør det 

vurderes å opprette flere slike.  

5.2.4 Møte med politiet og verifisering av oppholdstillatelse  

Innen 7 dager etter ankomst skal de som ankommer Norge med visum og innreisetillatelse registrere 

seg hos det lokale politiet. Politiet vil deretter verifisere og utstede oppholdstillatelsen. Flere kilder 

oppgir at møtet med politiet er en kilde til frustrasjon. I mange byer er det stor pågang og lange køer 

for å registrere seg. Det er eksempler på at søkere må møte opp flere timer før åpningstid for å få 

kølapp og bli behandlet i løpet av arbeidsdagen. I Trondheim førte kaotiske tilstander til 

politianmeldelse sommeren 2010. Flere universiteter og høgskoler understreker at det er svært 

negativt å måtte sende forskere til slike forhold. Dette kan også være relevant for studenter dersom 

de ikke fanges opp av lærestedenes tilrettelagte tilbud.  

                                                           
9
 http://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2009-

2010/100120/ordinarsporretime/9/ 
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Som nevnt har servicesenteret for utenlandske arbeidstakere fjernet dette problemet for de 

områdene disse dekker, i tillegg til at en del forskere velger/blir oppfordret til å reise til nærmeste 

senter for registrering. Når det gjelder utenlandske studenter så melder alle lærestedene vi har hatt 

kontakt med at de har etablert et godt samarbeid med politiet. Det avtales/arrangeres egne dager 

for registrering av studentene. Ved UIO er det for studenter fra EØS-land faste dager ved oppstart av 

semester der administrasjonen samler inn pass og nødvendige papirer som deretter bringes samlet 

til politiet, som deretter prioriterer disse sakene og får dem igjennom i løpet av få dager. For 

studenter utenfor EØS er det nødvendig med personlig oppmøte for studentene. For denne gruppen 

organiseres en egen dag der studentene møter hos politiet. Slike avtaler og ordninger er innarbeidet 

for utenlandsstudentene ved alle institusjonene som er kontaktet. 

Dette gjør at studentene stort sett kommer rundt denne hindringen. Men studenter som ikke får 

med seg informasjon om felles møte hos politi, eller som ankommer senere må henvende seg til 

politiet på vanlig måte. For forskere (arbeidstakere) som ikke kan benytte seg av servicesenter er 

dette første møtet med norske myndigheter en negativ erfaring. Det bør vurderes om det er mulig å 

prioritere forskere og utenlandske studenter (også når de kommer utenom avtaler/organiserte 

opplegg).  

Fra 2012 skal UDI som nevnt overta politiets 1. linjeoppgaver, bl.a. med registrering av utenlandske 

borgere som ankommer (med opphold/innreisetillatelse) og mottak av søknader om 

oppholdstillatelse. Det skal opprettes om lag 11 regionale sentre (antall/struktur ikke endelig 

besluttet). UDI har forventninger til at dette vil effektivisere saksbehandlingen. Selv om den 

geografiske dekningen vil bli dårligere sammenlignet med politiets tilstedeværelse, så forventes det 

at den faglige kvaliteten og det at søknadene behandles på stedet vil kompensere for dette.  

5.2.5 Søknad om personnummer ved lokalt skattekontor 

Flere kilder trekker fram at personnummer og skattekort er det leddet som nå tar lengst tid å få på 

plass etter ankomst. Fra Skattedirektoratet har vi fått oppgitt at det er et produksjonsmål at 60 pst av 

alle søknader om personnummer er behandlet innen 9 dager og søknader om D-nummer innen 5 

dager. I følge Skattedirektoratet er dette mål som nås/holdes. De øvrige 40 pst kan være saker som 

krever ytterlige dokumentasjon eller nærmere dokumentkontroll, eller saker som avslås. 

Fra flere av forskningsinstitusjonene gis det eksempler på at det er vanlig med inntil 3 ukers 

behandlingstid for å få personnummer. Det at det tar lang til å få personnummer fører til praktiske 

problemer knyttet til utbetaling av lønn/stipend m.m., i tillegg fører manglende skattekort til 50 pst 

skattetrekk. Dette kan være problematisk i forhold til å klare store utgifter i etableringsfasen 

(depositum, innkjøp til bolig m.m.).  

Flere virksomheter kan rekvirere D-nummer for ulike formål: Skattekontor, NAV, 

bank/finansinstitusjon, Brønnøysundregisteret og kommunen (for tinglysing av eiendom). Et unntak 

fra regelen om personlig oppmøte for å få D-nummer er søknad til Brønnøysundregisteret i 

forbindelse med opprettelse av norsk firma/organisasjonsnummer. Her kan søknaden sendes fra 

utlandet. For studenter og forskere vil skattekontoret være det naturlige stedet å henvende seg. Her 

er det krav om personlig oppmøte.  

Etter avsløringer i Aftenposten våren 2010 knyttet til omfattende misbruk av D-nummer er det nå 

satt i verk tiltak for å stramme inn på identitetskontroll. I tillegg må alle som har D-nummer foreta ny 



  Oppdatert versjon 21. mars 2011 

15 
 

identitetssjekk for at nummeret fortsatt skal være gyldig. Avdekkingen av svakheter i systemet med 

identitetsjekk og svindel av banker og trygdesystem vil nok vanskeliggjøre en mer fleksibel 

tilnærming også for grupper som forskere og studenter. På kort sikt vil innstramningene i systemet 

kunne føre til lenger behandlingstid for disse sakene. 

Skattedirektoratet oppgir at EØS-borgere nå representerer den største utfordringen for Skattetaten. 

For denne gruppen er Skatteetaten det første møte med det offentlige Norge. I praksis gjøres 

grensekontrollen her. Dette innebærer at det er viktig å foreta tilfredsstillende dokumentkontroll. 

For de gruppene som har søkt og fått visum/oppholdstillatelse kan Skattetaten foreta en lettere 

behandling. Det er etablert en intern arbeidsgruppe i Skattetaten som ser på muligheten for å 

effektivisere søknadsprosedyrene, der bl.a. sammenslåing av søknadsskjema er en av mulighetene 

som har vært vurdert. Lånekassen opplyser at det arbeides med elektronisk samhandling mellom 

flere ulike offentlige etater, men at dette er på utredningsstadiet.  

Dersom det er mulig å justere dagens system slik at det er mulig å opprette norsk bankkonto før man 

kommer til landet for personer som kan verifisere sin identitet (for eksempel ved bruk av 

institusjonell referanse i Norge og i hjemlandet), alternativt vurderes å akseptere annen type 

dokumentasjon på at tilstrekkelige midler er tilgjengelig i hjemlandet, vil dette kunne redusere en 

rekke problemer både når det gjelder studenter og forskere, se også pkt 5.2.6 og 5.2.7.  

5.2.6 Utbetaling av lønn/stipend i form av sjekk eller kontanter 

Utbetaling til forskere og studenter via sjekk og evt. kontanter er vanlig som følge av manglende 

personnummer/D-nummer. Dette medfører ekstraarbeid og også en viss risiko (bl.a. for tyveri 

og/eller underslag) både for administrasjonen og for de utenlandske medarbeiderne som mottar slik 

betaling. Flere kilder gir uttrykk for at de gjerne skulle vært foruten denne utbetalingspraksisen. 

5.2.7 Dokumentasjon av forsørgerevne for studenter 

For å få oppholdstillatelse som student kreves det i følge UDI ”dokumentasjon på at du har nok 

penger å leve for (underhold), for eksempel i form av dokumentasjon på støtte fra Statens Lånekasse, 

saldoutskrift fra kontoen din eller en bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen om at pengene står på 

deres konto.” 

På UDIs engelske sider står det følgende om forsørgerevne: 

“You must be able to support yourself and your family for the whole period for which you are 

applying for a study permit. You must have funds corresponding to the amount of full support from 

the Norwegian State Education Loan Fund. Student loans, grants, own funds or income from 

employment can be included in these funds. If you are to pay tuition fees, this sum will come in 

addition to those fees.  

If you have income from employment, you must present a concrete offer of employment containing 

a job description, the number of working hours per week and hourly wage in NOK, as well as the 

duration of the offer. 

If you have own funds, you must transfer the amount to an account in your own name in a 

Norwegian bank or deposit the amount in an account established by the educational institution for 

this purpose. You can document that you possess the funds by means of a transcript of your bank 
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balance, or a confirmation from the educational institution that the money is deposited in an 

account.” 

For alle utenlandske studenter utenom kvotestudentene (som har bekreftelse/garanti fra 

Lånekassen) vil det være dokumentasjon av midler på egen norsk konto eller dokumentasjon på 

midler på lærestedets konto som gjelder som dokumentasjon på underhold. 

For visse grupper utenlandsstudenter åpnes det ifølge UDI for at lærestedene kan bekrefte 

utenlandsstudentenes finansiering. Dette gjelder bl.a. for studenter fra USA og Canada. I følge UDI vil 

det imidlertid være vanskelig å akseptere en slik praksis også for studenter fra andre deler av verden. 

Som nevnt tidligere medfører ordningen med felles konto ved lærestedene en ekstra administrativ 

byrde. Videre mener vi det kan stilles spørsmål med om denne ordningen framstår som rimelig og 

tillitvekkende for utenlandsstudentene. 

5.2.8 Familieinnvandring for studenter og økonomisk forsørgerevne (underhold) 

Det er ikke lenger tilstrekkelig å dokumentere underhold for familie med midler på egen konto. Det 

kreves dokumentasjon på inntekt/framtidig inntekt, lån eller stipend (tilsvarende ltr. 8 i statens 

lønnsregulativ). Dette skaper problemer for studenter som ønsker å ta med familie. Spørsmålet er 

bl.a. tatt opp av Fulbright Foundation som har flere studenter hvert år som tar med/ønsker å ta med 

familie til Norge. En konsekvens av dette kan være at personer med oppholdstillatelse i 

studieøyemed avkreves dokumentasjon på inntektsgivende arbeid under studiene. 

Denne innstramningen er trolig gjort for å stanse forekomsten av gjenbruk/resirkulering av 

underholdsmidler. Spørsmålet er om dette rammer for vidt og upresist. Her bør det kunne vurderes 

en mer fleksibel praksis når det gjelder dokumentasjon, som for eksempel tar hensyn til midler på 

konto i hjemlandet (også for ektefelle/samboer) og muligheten for at ektefelle/samboer vil kunne ha 

inntekt fra hjemlandet eller fra jobb i Norge.  

Ifølge Gjennomføringsplan for utlendingsfeltet vil Justisdepartementet (JD), basert på innspill fra UDI, 

vurdere eventuelle utilsiktede effekter av ny utlendingslov, og særskilt om utilsiktede effekter av 

innstramningene som er foretatt i underholdskravet ved familieinnvandring. I følge kilde i UDI er de 

oppmerksomme på denne problemstillingen og har sendt en rapport om konsekvensene av denne 

regelendingen til departementet.  

I denne rapporten gis det ifølge UDI uttrykk for at de nye innstramningene av underholdskravet har 

medført at flertallet av studentene ikke vil være i stand til å oppfylle kravet. Dette innebærer at en 

betydelig andel av sakene vil få et negativt utfall, selv om referansepersonen har tilstrekkelige midler 

i banken. I sin rapport foreslår UDI at det bør gjøres unntak for familiegjenforening med student og 

forsker med egne midler, slik at egne midler kan legges til grunn ved vurdering av om 

underholdskravet er oppfylt.  

5.2.9 Familieinnvandring (for søkere utenfor EØS) 

Jf. omtale over, er lang saksbehandlingstid ved familieinnvandring et problem som trekkes fram av 

mange. I følge UDIs nettsider må de fleste søke om familieinnvandring fra hjemlandet (via 

utenriksstasjon). Det er familiemedlemmet som bor i utlandet som skal søke. Borgere fra 

visumpliktige land må søke oppholdstillatelse fra hjemlandet dersom de ikke har annen type opphold 

jf. liste under. De som kan søke fra Norge er:  
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• Faglærte og spesialister (som ikke søker asyl),  

• EØS-borgere,  

• Barn under 18 år som er født i Norge og har begge foreldrene her,  

• De som har hatt en annen type tillatelse de siste 9 mnd,  

• De som søker familieinnvandring til en student og som allerede befinner seg i Norge og faller 

inn under kategoriene over, eller at studenten det søkes om familieinnvandring til er i Norge 

gjennom bestemte ordninger (Fulbright m.fl.),  

• Den du søker familieinnvandring med har oppholdstillatelse som forsker med egne midler.  

• Alle alternativer forutsetter at den som søker har lovlig opphold i Norge ved 

søknadstidspunktet.  

Regelverket og unntakene framstår som kompliserte, jf. UDIs nettsider.10 Med utgangspunkt i alle 

unntakene er det er vanskelig å forstå formuleringen: ”de fleste må søke fra hjemlandet”. Veldig 

mange kan søke fra Norge, og i alle fall vil dette gjelde for de mange forskere og studenter. Alle 

partnere/ektefeller som har en universitetsgrad eller fagutdanning har mulighet til å søke om 

familiegjenforening fra Norge. 

Behandlingstiden for søknad om familieinnvandring oppgis av UDI til 4 måneder. Flere kilder ved 

lærestedene antyder over 6 måneder.  

Når det søkes om familieinnvandring (både fra utlandet og fra Norge), vurderes først søknaden fra 

referansepersonen, deretter vurderes familiesaken dersom referansepersonen har fått opphold. 

Dette tar nødvendigvis lengre tid enn parallell behandling av søknadene. Fra UDI er det gitt utrykk for 

at dette ikke gir store praktiske ulemper og lenger saksbehandlingstid. Bakgrunnen for å holde 

behandlingen adskilt er at behandlingen krever kompetanse som er plassert ulike steder i UDIs 

organisasjon. 

Lang saksbehandlingstid i disse sakene er utvilsomt en belastning for den enkelte forsker. Her er det 

et spørsmål om det er grunnlag for en regelendring slik at referansepersonens grunnlag kan legges til 

grunn for familiegjenforening for fagutdannede/forskere. 

Flere forskningsinstitusjoner oppgir at de anbefaler vedkommende forsker å reise med familien (for 

de som kan dette) for å unngå at innreisen og arbeidsforholdet utsettes i lang tid, og at det etter 

ankomst søkes om oppholdstillatelse (fagarbeider/spesialist) og familiegjenforening (fra Norge).  

Ved søknad om gjenforening fra Norge er det et problem at man ikke kan reise ut av Norge mens 

søknaden behandles. Dersom det er behov for å reise f.eks. i forbindelse med jobb kan man oppgi 

dette og få prioritert behandling. 

Regelverket for familieinnvandring og familiegjenforening for forskere og studenter framstår som 

uhensiktsmessig tungvint. I tillegg fører lang saksbehandlingstid til praktiske problemer for 

familiemedlemmet som oppholder seg/søker fra Norge.  

                                                           
10

 http://www.udi.no/Sentrale-tema/Familieinnvandring/Kan-jeg-levere-soknad-om-familieinnvandring-fra-
Norge/ 
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5.2.10 Tilgjengelig informasjon (på engelsk) 

Flere kilder fra lærestedene har framhevet betydningen av god og oversiktelig informasjon på 

engelsk om søknad om visum/oppholdstillatelse og praktisk tilrettelegging etter ankomst til Norge.  

Dette gjelder både informasjon fra relevante offentlige myndighetsorgan og fra lærestedene selv. 

Noen kilder trekker fram at vedtak/brev til utenlandske søkere sendes ut på norsk og at den muntlige 

språkkompetansen (engelsk) ved mange institusjoner er for dårlig. Man bør kunne forvente at de 

som møter utenlandske borgere i skranken hos Politiet eller Skattetaten behersker god muntlig 

engelsk. 

Når det gjelder skriftlig informasjon finnes det tilsynelatende mye informasjon allerede, men det 

mangler kanskje noe på systematisk framstilling, og at det kan være vanskelig å finne fram på ulike 

nettsider med mye tung informasjon. Sentrale kilder/nettsteder er UDI, Study in Norway, Euraxess og 

utenriksstasjonene. 

6. Anbefalinger 
Gjennomgangen har etter SIUs vurdering frambrakt interessant informasjon om ulike hindringer og 

skjevheter i systemet.  De største utfordringene når det gjelder oppholdstillatelse og visum for 

studenter og forskere knytter seg til borgere fra land utenfor EØS-området, og spesielt land som er 

visumpliktige. Følgende områder peker seg særlig ut:  

• Familieinnvandring (for forskere og studenter), inkludert spørsmål om underholdskrav – 

vurdere dialog med relevant myndighet om lov/forskrift 

• Utfordringer relatert til personnummer, herunder tidspunkt for søknad, generell 

saksbehandlingstid, evt. vurdere kravet om personnummer for å opprette konto m.m. 

• Samlet informasjon rettet mot forskere og studenter. Vurdere tiltak for bedre samordning og 

framstilling i samarbeid med andre aktører 

For de problemstillingene som gjelder saksbehandlingstid og servicegrad i utlendingsforvaltningen 

anbefaler vi å avvente virkningene av iverksatte systemendringer, herunder: EFFEKT-programmet, 

overføring av oppgaver fra politiet til UDI og delegering til utenriksstasjonene. Det er forventet 

betydelige effektiviseringsgevinster og reduksjon i saksbehandlingstid. 

7. Andre spørsmål/problemstillinger  

Nedenfor følger innspill om momenter som ikke er tatt med i gjennomgangen over. Det pekes på 

ulike problemer og foreslås mulige tiltak som kan være verd å merke seg. 

• Betinget opptak ved norske institusjoner: Det er pekt på som et problem at det ved noen 

læresteder ikke gis betinget opptak i påvente av fullført Bachelorgrad. Andre læresteder 

praktiserer betinget opptak. UDI opplyser at de krever endelig opptaksbrev før søknad om 

oppholdstillatelse kan vurderes. For de studentene det gjelder oppleves det som en barriere 

å vente et år før de kan søke opptak til høyere grad i Norge. Dette kan medføre at dyktige 

studenter søker seg til andre land. Eksemplene det er vist til overfor SIU gjelder studenter fra 

USA og Kina. 

• Opphold for studenter ved forskningsinstitusjoner: Oppholdstillatelse for studenter 

forutsetter fulltidsstudium ved godkjent universitet eller høgskole. Fulbright Foundation 
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Norge har stilt spørsmål om det vil bli gitt oppholdstillatelse som student for personer som 

har avtale om studieopphold ved ulike forskningsinstitusjoner (for eksempel 

Folkehelseinstituttet). Etter henvendelse til UDI har Fulbright fått inntrykk av at dette er 

mulig. I rundskriv 2010:101 (pkt 2.3.4) til Utlendingsforskriften er Havforskningsinstituttet 

nevnt. Her kunne det med fordel vært lagt til en generell åpning for opphold på anerkjente 

forskningsinstitutter, evt. listet opp de mest aktuelle institusjonene. 

• Flyselskapene som dørvakt: Det er meldt om problemer for personer som etter 

Utlendingsforskriften er gitt mulighet for Innreise uten oppholdstillatelse. Forskriften nevner 

en rekke samarbeidsprogram (bl.a. Fulbright og AFS). Problemet er at flyselskapene forholder 

seg til generelt Schengenregelverk og krever returbillett innen 90 dager. Dersom det skal 

være mening i unntakene fra reglene om oppholdstillatelse bør det være mulig å reise inn i 

Norge basert på gjeldende bestemmelse i Utlendingsforskriften. I 2010 fikk Fulbright UDI til å 

skrive en generell bekreftelse som den enkelte student måtte ta til nærmeste norske 

utenriksstasjon for å få utstedt en personlig bekreftelse. 

• Fleksibel oppholdstillatelse for studenter: Det er fremmet ønske om en mer fleksibel 

oppholdstillatelse med mulighet for å ankomme i god tid før studiestart og evt. kunne reise 

som turist i etterkant av studier. 

• Varierende behandling ved enkelte utenriksstasjoner/konsulat: Eksempler på problemer 

med søknadshåndtering ved enkelte utenriksstasjoner. Saker som blir lagt til side, dårlig 

kommunikasjon, begrepsforvirring knyttet til dokumentasjon m.m.  

• Kontantkort for utbetaling av lønn: Fra institusjonshold er det nevnt at utprøving av 

kontantkort for utbetaling av lønn kan være ønskelig. Dette er en ordning som er prøvd ut av 

sosialetaten. Kortet fungerer som minibank/betalingskort. Uklart om systemet er ferdig 

utprøvd/operativt innen sosialetaten. 

• Praksis med strengt krav til boligdokumentasjon: Én institusjon har registrert at noen 

utenriksstasjoner praktiserer kravet til boligdokumentasjon strengere enn andre ved søknad 

om oppholdstillatelse for faglært/spesialist. For eksempel krever ambassaden i Iran 

boligkontrakt, noe som ofte er vanskelig å legge fram så tidlig. Andre utenriksstasjoner 

aksepterer som oftest en bekreftelse på arbeidsforhold fra institusjon. 

• Land uten ambassade/utenriksstasjon: Når det gjelder visumpliktige land har noen kilder 

nevnt at det ofte er vanskeligere med oppholdstillatelse for borgere fra land som ikke har 

egne ambassader/utenriksstasjon. 

• Felles database for innkomne søknader fra utenlandske studenter: En kilde etterlyser behov 

for en felles database for innkomne søknader fra utenlandske studenter. Bl.a. for gjenbruk av 

saksbehandling, samt oversikt og kvalitetssikring. Tilsvarende er det nevnt behov for et felles 

opptakskontor i forbindelse med økt pågang fra utenlandske studenter for 2011-opptaket. 
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8. Kildeliste 
• Ambassaden i Beijing 

• Ambassaden i Kiev  

• Arbeidsdepartementet (AD) 

• Finansnæringens hovedorganisasjon 

• Folkehelseinstituttet 

• Forskerforbundet 

• Høgskolen i Finnmark 

• Høgskolen i Sogn og Fjordane 

• International Student’s Union of Norway (ISU) 

• Justisdepartementet (JD) 

• Kunnskapsdepartementet (KD)  

• NIVA 

• Norges forskningsråd 

• Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

• Norsk studentunion (NSO) 

• Samordna opptak 

• Skattedirektoratet/Folkeregisteret 

• Statens lånekasse for utdanning 

• Universitetet i Bergen (UIB) 

• Universitetet i Oslo (UIO) 

• Universitetet i Tromsø (UIT) 

• Universitets- og høgskolerådet  

• Utenriksdepartementet (UD) 

• Utlendingsdirektoratet (UDI) 

Det er ikke oppnådd relevant kontakt med politidirektoratet eller lokale politimyndigheter.  

 


