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UDIs rolle og studietillatelser
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 UDI behandler søknader om 
oppholdstillatelse for bl.a. å kunne 
studere i Norge.

 UDI forvalter regjeringens 
innvandringspolitikk

 Studieinnvandring er «ønsket 
innvandring»

 Tilrettelegging vs. Kontroll
 Prosjektet har fokus på studenttillatelser 

fra søkere utenfor EU/EØS
 Løsningen har overføringsverdi til andre 

deler av UDIs portefølje (arbeid/familie 
etc.)

Visumpraksis og returvurdering (utenom korona)



Overordnet prosess
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Innhenting av informasjon Vedtak Effektuering

ID-kontroll



Studieprosessen–brukerreise

Ved effektuering 
går det melding til 
folkeregisteret og 
bruker får tildelt et 
f-/d-nummer

Søker 
studieplass

Opptak 
studie

Søker oppholds-
tillatelse på nett

Levere 
søknaden 
oppmøte

UDI behandler 
søknaden

T1 T2 T3 T4 T5

Oppmøte 
studiested

T10

Oppmøte 
politi

T11
Få fødselsnummer/ 

d-nr

Starte liv i 
Norge

= initiert av 
bruker

= initiert av utlendings-
forvaltningen

= initiert av 
andre

Verifisere ID
Oppdatere 
adresse
- Få effektuert 
tillatelsen 
- Få oppholdskort

T12

Sender vedtak til 
ambassaden med 
kopi til politiet
Eventuelt melding 
til ambassade om å 
utstede 
innreisevisum

UDI informerer 
om vedtak

T6

T9
Bestille og 

reise til Norge

Betaler gebyr 
4900,-

Gebyr familie-
innvandring 10 
500,- (Barn 0,-)

Ambassade/VFS
Dokumenter:
- ID (pass)
- Opptaksbrev
- Dokumentasjon 
på underhold
- Bolig

Vilkår:
- Opptak til studier
- Formål
- Underhold
- Bolig
- Returforutsetninger
- Alder
- Ikke utvist

T7

Kontakte 
ambassaden/VFS 
for innreisevisum

Utenriksstasjonen 
informerer søker 

om vedtak
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Livshendelse: Ny i Norge

Personer utenfor 
EU som vil komme 
til Norge for å 
studere

Vil 
studere 
i Norge

Søker/får 
studieplass

Søker/får 
oppholds-
tillatelse

Kommer 
til Norge

Begynner 
å studere

Fullfører 
studier

Ulike 
situasjoner 
og spesielle 
behov

Generelle 
bruker-
behov Trenger informasjon 

om studier i Norge 
(alternativer og krav)

Oppfyller 
krav til 
studie

Bolig

Søker på nett for info, 
spør bekjente

Søker 
fornyelse  
oppholds 
tillatelse

Innvilgelse

Sykdom

Gebyr

Begynne 
å jobbeMøte hos 

politiet –
effektuering 

tillatelse

Klage til 
Skatt for å få 

F-nummer

Møte opp 
ved 

universitetet

Folkeregistreres
(F-/D-nummer)

Oppholds-
kort

Få konto i 
norsk bank

Ventetider

Depositums-
konto

Avslag 
oppholdKlage

UNE

Omgjøring

Familie-
gjenforening

Forlate 
Norge

Avslag
Ulovlig 
arbeid

Hvor skal jeg bo?

Hvordan søke 
oppholdstillatelse. 
Hvilke krav må 
oppfylles

Kan familien min 
bli med meg?

Finansiering av søknad 
og opphold

Skatt

Hvordan finner 
jeg jobb som 
faglært?

Forsinkelser i 
studiene

Når får jeg svar på 
søknaden min?

Hvordan opprette 
bankkonto?

Hvordan kan jeg få 
fødselsnummer?

Endre 
studier

Familie-
utvidelse

Endre 
oppholds-
grunnlag

Finner 
jobb 
som 

faglært

Blir 
jobbsøker 
(tillatelse 

1 år)

Forlate 
Norge

Hvor mye kan 
jeg jobbe?

Hva slags 
arbeid er lov?

Kan jeg jobbe mens jeg 
venter på 
fornyelsessøknaden min?

Utvekslings
-studenter

Andre 
finansierings-

ordninger

Hva gjør jeg hvis jeg 
blir forsinket i 
studiene mine?

Helse-
tjenester

Info om aksept av 
studieplass



Livshendelse: Ny i Norge

Studieprosessen: Aktører og interessenter
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Utlendingsforvaltningen (tverrsektoriell):
• Politiet
• Utenriksdepartementet (ambassader, utenriksstasjoner, VFS-

sentre)
• Utlendingsnemnda (UNE)
• Interne interessenter i UDI
• Justisdepartementet
• Stortinget
• Imdi

Offentlig administrasjon:
• Skatt (folkeregister, f-/d-nummer, inndra skatt og unngå 

arbeidslivskrim.)

Utdanning:
• Universiteter og høyskoler (studieveiledere, opptakskontor etc.)
• Utenlandske studieinstitusjoner
• Utvekslingsorganisasjoner
• Nokut
• Lånekassen

Arbeid og velferd
• NAV

Næringsliv
• Arbeidslivet
• Arbeidsgivere

Finans og forsikring
• Banker
• Boligutleiere

Familie og venner:
• Studentens familie
• Garantister
• Fullmektig

Annet:
• Ny i Norge
• Fylkesmannen
• Kommuner



Prosjektmål

• Automatisering av en stor andel av førstegangssøknadene
• Bedre brukeropplevelse
• Innhenting av informasjon fra kilden fremfor bruk av studenten 

som mellomledd
• Løsning som kan utvides til andre deler av porteføljen
• Bygge en løsning med BPMN og DMN
• Ny oppstart av prosjektet er Q2 2021
• UDI jobber fortløpende med at lovverket skal bli 

digitaliseringsvennlig



Fokusområder for samarbeidet med studiestedene

• Digital informasjonsflyt der det er mulig
 Opptak
 Studieretning/fag/progresjon/omfang
 Endringer i disse

• Felles informasjon til studentene
• Sømløs søknadsprosess der dette er mulig

• Informasjonsflyt i hele studieperioden
 Opptak/førstegangssøknad
 Underveis i studieperioden
 Ved avslutning av studieperioden



Eksempel: 
En informasjonsflate 
mellom UDI og 
studieinstitusjonene kan 
eksempelvis se slik ut.
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Takk for oss!

For å komme i kontakt med prosjektet ta kontakt med automatiseringsprosjektets 
produkteier: Unn Alida Sandvik på uass@udi.no



www.udi.no
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