
 

 
 
StLs hø
familie

Student
Utlendin
å komm
 
Genere
StL men
kommer
 
Både nå
kravet o
Kravet o
ungdom
doktorg
 
Mennes
utdanne
ungdom
at et kra
krav sam
 
 

Til: Arbe
Gjelder

Dato: 1
 

øringssvar
egjenforen

tenes Lands
ngsloven so

me med våre

elle komm
ner at krave
r i konflikt m

år det gjelde
om fire års u
om fire års 

msskolen og
radsstudier

sker som får
else fra sitt 

msskole til d
av om fire å
msvarer bed

eids- og inklu
r: Høring – k

referansep
saker om f

7.09.2009 

r angående
ning for pe

sforbund (St
om etter pla
e innspill. 

entarer 
et om fire år
med den ge

er høyere u
utdanning i
utdanning f
 oppover ho

r.  

r opphold p
hjemland. D
oktorgradss
års utdannin
dre med de

uderingsdepa
krav om fire å
personer med
familiegjenfo

e krav om 
ersoner me

tL) viser til 
nen skal tre

rs utdannin
enerelle opp

utdanning, v
 konflikt me
faller mellom
ovedsaklig 

å humanitæ
Derfor er de
studier er a
ng for famil
et norske ut

artementet 
års utdannin
d oppholdsti
orening 

Deres 
Vår re

fire års ut
ed opphold

e-post av 1
e i kraft 1. j

g for perso
pbygningen 

videregåend
ed det syklu
m to syklus
består av tr

ært grunnlag
et naturlig å
ktuelt for d
iegjenforen
danningssy

ng eller arbeid
llatelse på hu

ref: 2009037
ef:  

tdanning e
dstillatelse

14. juli 2009
januar 2010

ner som øn
av det nors

de opplærin
ussystemet 
er, ettersom
re eller to å

g kan være
å forvente a
isse person

ning er unat
ystemet. 

dserfaring i N
umanitært g

742-/JRS 

 
 
 
 
 
 

eller arbeid
e på huma

9 om foreslå
0, og takker

sker familie
ske utdanni

ng og ungdo
som preger

m utdanning
r, med unnt

e ressursster
at utdanning
nene. Av den
turlig, og an

Norge for 
runnlag i 

dserfaring
nitært gru

åtte endring
r for muligh

egjenforenin
ngssysteme

omsskolen k
r utdanning
gssyklusene
tak av 

rke og med
gsløpene fra
n grunn me
nbefaler at e

g ved 
unnlag. 

ger til 
eten til 

ng 
et. 

kommer 
en. 

e fra 

 
a 
ener StL 
et slikt 


