Respons
Saudi-Arabia: Arbeids- og studieopphold for utlendinger
•

Hvilke regler gjelder for eritreere som vil arbeide i Saudi-Arabia?

•

Hvilke regler gjelder for eritreere som vil studere i Saudi-Arabia?

Denne responsen inneholder informasjon om arbeids- og studietillatelser for utlendinger i
Saudi-Arabia. Det som er omtalt gjelder for alle utlendinger som ønsker å arbeide eller
studere i Saudi-Arabia, inkludert eritreere.
Arbeidstillatelser for utlendinger

For å oppholde seg lovlig som utenlandsk arbeidstaker i Saudi-Arabia må man før innreise ha
skaffet seg en ansettelseskontrakt. Arbeidsgiveren opptrer som såkalt sponsor for
arbeidstakeren. Det er sponsor sin oppgave å sende inn søknad om arbeidstillatelse. Ifølge den
nettbaserte arbeidsformidlings- og rådgivningstjenesten AngloInfo Saudi Arabia (u.å.) skal
søknaden bestå av:
-

Pass
Tre passbilder
Søknadskjema
Ansettelseskontrakt
Vitnemål
Helseattest
Vandelsattest.

Det påløper en søknadsavgift. Etter avsluttet arbeidsforhold må man ha fått innvilget
utreisevisum for å kunne forlate landet (AngloInfo Saudi Arabia u.å.).
En arbeidstillatelse er grunnlag for oppholdstillatelse. Sponsor må søke om oppholdstillatelse
for arbeidstaker etter at arbeidstillatelse er innvilget (AngloInfo Saudi Arabia u.å.).
Det finnes ulike typer av arbeidsvisum:
-

Forretningsvisum
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-

Midlertidig arbeidsvisum
Gruppe-arbeidsvisum
Sesongarbeidsvisum.

Detaljer om disse ulike visaene er å finne på AngloInfo Saudi Arabia u.å.
Studietillatelser for utlendinger

Ifølge det saudiske undervisningsministeriets hjemmesider (2013) stilles det følgende
generelle krav til studieopptak ved saudiske universiteter:
-

Alder mellom 17 og 25 år for opptak til grunnstudier (undergraduate)
Maks 30 år for opptak til mastergrad
Maks 35 år for opptak til doktorgrad
Tillatelse fra hjemlandets myndigheter til å studere i Saudi-Arabia
At man ikke har fått stipend til å studere ved en annen institusjon i Saudi-Arabia enn
den man søker opptak på
Søkerens eksamener og vitnemål må være godkjent av den institusjon man søker
opptak på
Man må ikke tidligere ha blitt utvist fra noen utdanningsinstitusjon i Saudi-Arabia.

Når man har blitt tatt opp ved et studiested, må man søke om studentvisum for å få lovlig
opphold under studiene. Den nettbaserte studierådgivningstjenesten Internationalgraduate.net
(u.å.) lister følgende krav:
-

Bekreftet studieplass ved godkjent institusjon (landet har 24 universiteter)
Fødselsattest i original
Kvitteringer for betalte søknads- og visumgebyrer
Helseattest fra lisensiert lege
Vandelsattest
Reisetillatelse (hvis hjemlandet krever det).

Ytterligere detaljer om disse reglene er tilgjengelige på hjemmesiden til Saudi-Arabias
ambassade i Washington D.C. (2013).
Praktiske sider ved arbeids- og studieopphold
Arbeidsopphold

Det nettbaserte arbeidsformidlingsbyrået Saudijobs Search (u.å.) råder utenlandske
arbeidstakere til å bruke en lisensiert arbeidsformidler (nettbasert eller med kontor i SaudiArabia), da disse blir kontaktet av de store firmaene som søker etter kandidater. Eventuelt kan
man kontakte lisensierte byråer som annonserer i avisene.
Saudijobs Search (u.å.) understreker for øvrig at man ikke kommer inn i landet uten
jobbvisum, følgelig kan man ikke reise dit og begynne å lete etter jobb. For å få jobbvisum
må man først ha skaffet seg en ansettelseskontrakt.
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Det påhviler også sponsoren en del ansvar og oppgaver (Saudijobs Search u.å.):
-

Sponsoren er både garantist overfor myndighetene og verge for arbeidstakeren
Rollen som garantist innebærer at sponsor garanterer for arbeidstakerens velferd og
uklanderlige oppførsel
Rollen som verge medfører plikt til å skaffe den ansatte nødvendige goder og ytelser
som bolig, jobbvisum etc.

Studieopphold

Internationalgraduate.net (u.å.) opplyser at et studentvisum ikke gir tillatelse til å arbeide. Det
er et generelt forbud mot å jobbe i studietiden. Bolig skaffes av studiestedet.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. Landinfos
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo.
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite
bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som omtales.

Referanser
Skriftlige kilder
•

AngloInfo Saudi Arabia (u.å.). How to Obtain a Work Permit for Saudi Arabia. Oxon: AngloInfo Ltd.
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•
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Tilgjengelig fra http://www.internationalgraduate.net/study-in-saudi-arabia/ [lastet ned 1. oktober 2014]

•

Saudi-Arabias ambassade i Washington D.C. (2013). Student Visa. Washington D.C.: Royal Embassy
of Saudi Arabia. Tilgjengelig fra http://www.saudiembassy.net/services/student_visa.aspx [lastet ned 1.
oktober 2014]

•

Saudi-Arabias undervisningsministerium (2013, 2. juni). Admission Requirements. Riyadh: Ministry of
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http://www.mohe.gov.sa/en/studyinside/studyinKSA/Pages/AdmissionRequirements.aspx [lastet ned 1.
oktober 2014]
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