Informasjon om søknad om oppholdstillatelse for AFS-elever - 2018
Ta også med dette skrivet ved oppmøte på politistasjonen for å søke om oppholdstillatelse.
AFS
AFS er en ideell, frivillig utvekslingsorganisasjon som driver med ungdomsutveksling.
Hvert år kommer rundt 130 ungdommer i aldersgruppen 15-18 år fra hele verden til Norge for å bo
hos en norsk familie og gå på norsk videregående skole i 11 måneder, fra august til juni.
1. Hvor skal man søke om oppholdstillatelse
Som AFS-elev skal man søke om oppholdstillatelse som student i henhold til Utlendingsloven § 26
første ledd, bokstav b, jf Utlendingsforskriftens § 6-19 første ledd. AFS-elever har rett til å søke om
oppholdstillatelse fra Norge, jf UDI Rundskriv 2010-101, pkt 5.1.2 Unntak: Adgang til å søke
oppholdstillatelse fra Norge.
Søkere fra EU/EØS-land må bare registrere seg, de trenger ikke å søke om oppholdstillatelse.
Prosessen er likevel tilnærmet lik som for de fra andre land.
AFSere må registrere seg på UDI sine nettsider senest en uke etter ankomst i Norge, for så å møte
hos nærmeste politidistrikt/lensmann på bestilt time.
2. Vedtaksmyndighet
Politiet kan innvilge søknader om oppholdstillatelse fra elever som er formidlet gjennom AFS jf.
utlendingsloven § 65 jf. utlendingsforskriften § 13-1 første ledd bokstav g. Politiet har
vedtaksmyndighet selv om søkeren er visumpliktig jf. utlendingsloven § 65 jf. utlendingsforskriften §
13-1 første ledd bokstav g. Når visumpliktige AFS-elever kommer til Norge har utenriksstasjonen
allerede vurdert elevens returforutsetninger, og politiet trenger dermed ikke gjøre det jf. UDI Rundskriv
2010-101 punkt 7 Vedtaksmyndighet.
3. Registrering på internett
Så snart AFS-eleven kommer til Norge, må han/hun registrere seg på UDI sine nettsider. Dette gjøres
på denne linken: https://selfservice.udi.no/, og gjelder ALLE AFSere.
Flere steder må man ha forhåndsbestilt time for oppmøte på politistasjonen. Dette gjøres samtidig
som man registrerer søknaden.

4. Dette må AFSere ta med seg ved oppmøte på politistasjon:
AFSere fra land i EU/EØS (husk registrering på UDI sine nettsider først!)
•

Gyldig pass

•

Samtykke om å søke opphold fra foreldre («CERTIFICATE»)

•

Kopi fødselsattest

•

Kopi av pass/identifikasjon på foreldre/foresatte

•

Bekreftelse fra AFS Norge om skoleplass, forsikring og økonomisk forsørgelse

•

”Informasjon om søknad om oppholdstillatelse for AFS-elever - 2018”

AFSere fra land utenfor EU/EØS (husk registrering på UDI sine nettsider først!)
•

Gyldig pass

•

Kopi av alle sider i passet, også de ubrukte

•

Kopi fødselsattest

•

Samtykke om å søke opphold fra foreldre («CERTIFICATE»)

•

Kopi av pass/identifikasjon på foreldre/foresatte

•

Bekreftelse fra AFS Norge om skoleplass, forsikring og økonomisk forsørgelse

•

”Informasjon om søknad om oppholdstillatelse for AFS-elever - 2018”

5. Ved mangler i søknaden
Dersom det mangler opplysninger eller dokumenter i søknaden vil politiet innhente dette jf.
utlendingsforskriftens § 10-6 første ledd.
6. Vedtaket sendes til vertsfamilie og AFSer
Vedtaket sendes til den norske adressen som står på bekreftelsen eleven har fått fra AFS Norge.
Dette er den adressen AFSeren skal oppholde seg på hele studieåret.
7. Kostnad
Det er ikke gebyr for personer som er under 18 år, eller personer som er EØS/EU borgere.
AFSere over 18 år som ikke er EU/EØS/EFTA borgere, må betale et gebyr på kr 5300.

Spesielt for AFS-elever gjelder det at
- Man ikke trenger å dokumentere underhold jf. UDI Rundskriv 2010-101, pkt 2.4 Krav om sikret
underhold.
-

Vedtaket ikke skal sendes til studiestedet, men til elevens bostedsadresse i Norge. Kopi skal
sendes til AFS Norge.

-

Ingen EU/EØS-borgere skal betale gebyr ved registrering. Heller ikke søkere utenfor
EU/EØS under 18 år.

-

Fullmakt fra foreldre er gitt i dokumentet «Certificate». Bekreftelse fra foreldre er også gitt i
forbindelse med søknad og opptak på AFS-programmet, og videre dokumentasjon er ikke
nødvendig.

Ved spørsmål om søknadsprosessen, vennligst ta kontakt med AFS Norge eller UDI.
AFS Norge:
Tel: 22 31 79 00
E-mail: info@afs.no

Utlendingsdirektoratet (UDI):
Tel: 23 35 15 00
E-mail:utdanningogsesong@udi.no

