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HØRINGSSVAR FRA NSO PÅ FORSLAG TIL ENDRINGER I 

UTLENDINGSFORSKRIFTEN §§ 10-8 OG 10-9 (HEVING AV UNDERHOLDSKRAVET 

MV.) 

Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker med dette å komme med innspill på hvordan denne 

endringen påvirker studenter, og hvilke tilpasninger departementet burde gjøre for å sikre studenters 

rettigheter. NSO er den største interesseorganisasjonen for studenter i Norge. NSO består av 44 

medlemslag fra universiteter og høyskoler over hele landet, og representerer om lag 200 000 

studenter. Vi vil innlede med å påpeke at det er svært uheldig at NSO ikke er høringsinstans i denne 

saken, da underholdskravet er til stort hinder for studenters mulighet til familiegjenforening.   

Lånekassen har per i dag en inntekstgrense på kr 151 216, og studenter som tjener mer enn dette 

får redusert sin rett til utdanningsstipend. Studiestøtten vil i 2013-2014 være på kr 94 400.  En 

student som jobber maksimalt ved siden av studiene vil ikke fylle opp kravene som stilles til tidligere 

og forventet inntekt for å få sin partner til Norge.  

I tillegg er det lite ønskelig at en student skal bruke en såpass stor andel av sin tid på arbeid, og ikke 

på studier. Den nå foreslåtte økingen av krav til tidligere og forventet inntekt vil forvanske dette 

ytterligere for studenter.  

Som en konsekvens av inntektskravet er det umulig for studenter å leve sammen med partner fra 

utlandet. Studentens utvei blir enten å tjene over inntekstgrensen, noe som medfører at denne 

bruker mer tid på jobb enn på studier, å redusere studieprogresjonen til deltidsstudier, å avslutte 

sine studier for å jobbe, eller å ikke få mulighet til å være sammen med sin partner.  

Unntaket som gjøres når referansepersonen tar høyere utdanning og har opptjent minst 60 

studiepoeng og har gjennomført minst ett års normert studietid, er ikke godt nok. Hvis begge parter 

er studenter er det lite sannsynlig at disse, selv med begges inntekter, vil kunne utfylle kravet om 

både tidligere og forventet inntekst.  

NSO stiller seg også uforstående til hvorfor det settes en annen aldersgrense enn 

myndighetsalderen på dette unntaket.  

NSO anmoder om at det gjøres et unntak for studenter på dette kravet, og at det for studenter ikke 

stilles høyere krav om inntjening enn det studiestøtten ligger på.  
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