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Høringssvar - Endring i utlendingsforskriften (Heving av underholdskravet og ny 

hjemmel for unntak) 

Vi viser til brev av 26.6.2014 vedrørende høring av endringer i utlendingsforskriften (heving 

av underholdskravet og ny hjemmel for unntak). 

 

Underholdskrav for kvotestudenter ved familieinnvandring  

Kvoteordningen er en støtteordning gjennom Lånekassen for studenter fra utviklingsland, land 

på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia. Inntil 1 100 studenter per år studerer i Norge 

under denne ordningen. Kvoteordningen innebærer at norske UH-institusjoner får tildelt et 

visst antall kvoteplasser etter søknad, og institusjonene har ansvar for rekruttering av 

studenter til plassene, etter retningslinjer gitt i rundskriv. Det faglige tilbudet skal fortrinnsvis 

være på høyere nivå, dvs. mastergradsutdanning eller ph.d.-utdanning. 

 

Ordningen har dels en bistandspolitisk begrunnelse og dels en kunnskapspolitisk begrunnelse. 

Den skal gi mulighet for søkere fra visse utvalgte land til å ta høyere utdanning, for senere å 

bidra med sin kompetanse i hjemlandet. Kvoteordningen er tidsbegrenset – normalt med en 

varighet på inntil fire år. Muligheten til familiegjenforening har ikke vært sett på som så 

sentral for oppfyllelse av formålet med, og gjennomføringen av kvoteordningen at det har 

vært nødvendig å foreslå særlige regler i utlendingsregelverket for denne gruppen. Søkerne til 

kvoteordningen må derfor forholde seg til de generelle bestemmelser som finnes på dette 

området. 

 

Kunnskapsdepartementet er kjent med at kravene til underhold som vilkår for 

familieinnvandring kan medføre at særlig kvinnelige kvotestudenter ikke har mulighet til å ha 

barna sine hos seg under utdanningen i Norge. Underholdskravet slik det er etter gjeldende 

rett, og slik det er foreslått endret, gjør dette vanskelig. Slike saker vil da regelmessig måtte 



Side 2 

 

vurderes etter den foreslåtte unntaksregelen. 

 

Kvoteordningen er for øvrig nylig evaluert, og det er mulig det blir endringer i ordningen som 

en følge av oppfølgingen av evalueringen.    

 

Hensyn til internasjonal forskermobilitet 

Internasjonalisering er et viktig politisk mål for forskning og høyere utdanning i Norge. At 

internasjonale forskere kommer til Norge, er en forutsetning for at vi kan være 

konkurransedyktige i forskningen og delta i det internasjonale forskningsfellesskapet. Både 

inngående og utgående mobilitet er viktig. Kunnskapsdepartementet har i brev av 21.6.2013 

(JDs ref 13/4594) reist noen problemstillinger knyttet til hvordan vi kan tilrettelegge for at 

Norge framstår som en attraktiv vertsnasjon for internasjonale forskere. Vi tok i den 

forbindelse opp betydningen av forhold knyttet til arbeids- og oppholdstillatelse for forskere 

og deres familie. Vi legger til grunn at de foreslåtte unntakene fra underholdskravet kan 

anvendes for internasjonale forskere slik at endringene ikke medfører en skjerping av deres 

muligheter til å ta med seg familien. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Karl Georg Øhrn (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Geir Senum 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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