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Senter for EU/EØS-
statsborgere i 
London 
 

Londons borgermester Sadiq Khan, har vært tydelig på at 
EU/EØS-statsborgere som bor i London hører til og er 
velkomne her.  
 
Han har opprettet et nytt informasjonssenter for å bidra til 
at du kan finne ut hva Brexit betyr for deg, og hvordan du 
kan søke om permanent oppholdstillatelse. 
 
For å sikre at EU/EØS-statsborgere og tilhørende 
familiemedlemmer har all den informasjonen de trenger 
om å bli boende i London etter Brexit, har vi opprettet dette 
senteret. Vi har publisert flere ressursseksjoner for å tilby 
tydelig og upartisk informasjon og, ved behov, bidra til at 
du kan finne ytterligere hjelp og råd. Denne siden 
oppdateres løpende. 
 
Registrer meg for oppdateringer for EU/EØS-
statsborgere i London  

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexit: Hva betyr det for EU/EØS-statsborgere 

i London 

I juni 2016 stemte Storbritannia for å melde seg ut av EU. Nedenfor har vi svart på noen 
av spørsmålene du kanskje har om den avgjørelsen, og hvordan Brexit påvirker deg. 

 

Hva er Brexit?  
Brexit er populærbegrepet for prosessen som har ført til at Storbritannia melder seg ut av 
EU, som et resultat av folkeavstemningen den 23. juni 2016.  
  
I mars 2017 overleverte statsminister Theresa May en offisiell beskjed til EU om 
Storbritannias hensikt om å melde seg ut av EU, det såkalte artikkel 50-varselet. Dette var 
starten på en toårig forhandlingsprosess for å avtale vilkårene for Storbritannias utmelding, 
og hva det fremtidige forholdet til EU skal være.  
  
Storbritannia har vært medlem av EU siden 1973. Det innebærer at mange strukturer, 
ordninger og avtaler som er på plass som en del av Storbritannias medlemskap i EU, blir 
utdaterte når Storbritannia forlater EU. Nye strukturer, ordninger og avtaler, under britisk 
lovgivning – ikke EU-lovgivning, må erstatte de eksisterende. 
  

Hvordan påvirkes EU/EØS-statsborgere i London av Brexit?  
Folk som bor i London, uansett bakgrunn eller nasjonalitet, er smidige og ressursrike 
mennesker, med evne til å tilpasse seg endringer og ønske nye muligheter velkomne. Men 
ikke alle endringer er enkle og ønskede, eller under vår egen kontroll. Uansett hva man 
mener om Brexit, har det en betydelig påvirkning på alles liv. 

Det blir særlig gjeldende for de som har pass fra de øvrige 27 EU-landene og statsborgere 
fra EØS-land som Norge, Liechtenstein og Island, og som bosatte seg under retten til fri 
bevegelse. Europeere som er bosatt i Storbritannia under retten til fri bevegelse vil merke 
at oppholdstillatelsen endres når Storbritannia forlater EU. Den britiske regjeringen og EU 
har avtalt en ny immigrasjonsstatus for dem, slik at de kan fortsette å bo og jobbe i landet. 
Den nye oppholdstillatelsen kalles bosattstatus eller «Settled Status». Statsborgere fra 
EU27 som er bosatt i Storbritannia, vil måtte søke om den nye statusen i en prosess som 
forvaltes av den britiske regjeringens Home Office.  

Londons borgermester har ingen lovgivningsmyndighet i denne prosessen, fordi den ligger 
under Storbritannias nasjonale regjering. Dog ønsker han å sikre at London-innbyggere fra 
EU, EØS, Sveits og tredjelandsstatsborgere som er avhengige av slektningers EU/EØS-
rettigheter, kan forbli en del av og bidra fullt ut til samfunnet vårt.  



 

 

Disse veiledningssidene er utviklet for å gi deg tilgang til tydelige og upartiske 
opplysninger og, om nødvendig, veilede deg til kilder for videre hjelp og råd. Sidene gir 
ikke juridisk rådgivning, og GLA kan ikke gi det. 

  

Hva blir det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia?  
Mye av dette har ennå ikke blitt avtalt, og flere scenarier har blitt diskutert i media, blant 
annet muligheten for å forlate EU uten en avtale. Det vil ha en alvorlig innvirkning på 
organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner som benytter EUs regelverk og ordninger som 
er avtalt i EU-traktater. Vi har redegjort i et avsnitt under for hva som kan bli annerledes i 
tilfelle ingen avtale. 
  
Storbritannia og EU har imidlertid uttalt at de har mål om å unngå at den situasjonen 
oppstår, og beskyttelsen av nåværende status og retten til opphold og arbeid for EØS-
statsborgere i Storbritannia (og britiske statsborgere i resten av EØS) prioriteres, uansett 
hva som skjer. Det er den britiske regjeringens hensikt å implementere en ordning for 
bosattstatus, uansett resultatet av forhandlingene. 
 
I «intensjonserklæringen» utstedt den 21. juni 2018, opplyser den britiske regjeringen: 
 

«Vi har alltid prioritert å sikre borgernes rettigheter i forhandlinger med EU. Vi har 
fullbyrdet denne forpliktelsen og inngått en avtale med EU som garanterer rettighetene til 
EU-statsborgere som bor i Storbritannia og britiske statsborgere som bor i EU. EU-
statsborgere som bor i Storbritannia, og tilhørende familiemedlemmer, vil kunne bli 
værende og fortsette sine liv, med samme tilgang til arbeid, studier, fordeler og offentlige 
tjenester som de drar nytte av nå. Eksisterende nære familiemedlemmer som bor i 
utlandet, vil kunne gjenforenes også i fremtiden». 
 
Som en del av at Storbritannia forlater EU, har den britiske regjeringen fremforhandlet en 
avtale som beskriver vilkårene for Storbritannias utmelding. 
 
Den kalles utmeldingsavtalen og ble ferdigstilt mellom EU og den britiske regjeringen i 
november 2018. Denne avtalen omfatter detaljer om hvordan de som har benyttet retten til 
fri bevegelse i EU, både EU27-statsborgere som er bosatt i Storbritannia og Storbritannias 
statsborgere som bor i EU27-land, beskyttes når Storbritannia melder seg ut. Imidlertid må 
utmeldingsavtalen godkjennes av Storbritannias parlament, og den ble avvist av House of 
Commons ved en avstemning den 15. januar 2019. Parlamentsmedlemmer på begge 
sider av politiske skillelinjer var uenige i flere elementer, inkludert ordninger om grensen 
mellom Irland og Nord-Irland.  
 
Den britiske regjeringen vil nå forsøke å oppnå enighet om endringer med EU og 
Storbritannias parlament, for å sikre at det foreligger en avtale den 29. mars 2019. Flere 
parlamentsmedlemmer i House of Commons skal legge frem forslag til endringer før en ny 
avstemning i House of Commons i februar. 
 

Hva betyr dette for EU-statsborgere i London? 
Det betyr at du vil kunne forbli i London, og du vil kunne fortsette hverdagen ganske likt 
som du gjør nå, etter at Storbritannia forlater EU. Nåværende oppholdstillatelse skal 
beskyttes, du vil kunne jobbe som nå og benytte goder og helsetjenester. Du må imidlertid 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

søke om ny bosattstatus, som bekrefter at du bor i Storbritannia og har rett til å gjøre det. 
Dette kalles «Settled Status» eller «Pre-Settled Status». 
  

Hva betyr dette for EØS-statsborgere fra Norge, Liechtenstein og Island eller 
Sveits?   
Rettighetene til statsborgere fra EØS-landene Norge, Liechtenstein og Island, samt fra 
Sveits, er nå avtalt i særskilte avtaler mellom den britiske regjeringen og regjeringene i 
disse landene. Borgerne fra EØS-landene og Sveits vil ha samme rettigheter som 
borgerne fra EU27-landene, og kan søke om bosattstatus og før-bosattstatus fra den 30. 
mars 2019. 
  

Hva er bosattstatus og før-bosattstatus?  
EUs forskrifter for fri bevegelse kommer ikke lenger til å gjelde for Storbritannia etter 
desember 2020. Den britiske regjeringen gjør det obligatorisk å søke om en ny 
bosattstatus, for EU-statsborgere og tilhørende familiemedlemmer som ønsker lovlig 
opphold i Storbritannia etter den 31. desember 2020. Dette kalles «Settled Status», og gir 
tidsubestemt opphold for personer med innvilget søknad. 
  
Den britiske regjeringen og Home Office har uttalt at de forventer at det store flertallet av 
søkere vil få søknaden innvilget, med bare få unntak knyttet til eventuelle dommer for 
alvorlige forbrytelser. Du må fremlegge bevis for at du har bodd i Storbritannia i fem 
sammenhengende år (kontinuerlig bosted) for å være kvalifisert for bosattstatus når du 
søker. Hvis du ikke kan bevise det, men har flyttet til Storbritannia før den 31. desember 
2020, kan du få før-bosattstatus. Hvis du har før-bosattstatus, kan du søke om 
bosattstatus når du kan vise til fem års kontinuerlig opphold i Storbritannia.  
  
Det er noen unntak, for eksempel for personer som har permanent bosted eller 
tidsubestemt oppholdstillatelse, som forklares under i avsnittet «Hva om jeg allerede har 
tidsubestemt oppholdtilaltelse eller permanent bosted eller tidsubestemt 
innreisetillatelse?». 
  
Tidsrammene endres i tilfelle «ingen avtale». Forskjellene beskrives i et separat kapittel. 
Resterende veiledninger bruker tidsrammene som foreslås i utkastet til utmeldingsavtalen. 
 
  

Hvorfor trenger du å søke om bosattstatus eller før-bosattstatus?  
Bosattstatus garanterer retten til å oppholde seg i Storbritannia etter 30. juni 2021, som er 
slutten på seksmånedersperioden etter 31. desember 2020 for å søke. Hvis du er 
EU/EØS-borger og vil fortsette å bo og jobbe i Storbritannia, ha samme tilgang til goder, 
offentlige tjenester og helsetjenester, beholde retten til å studere og kunne leie bolig etter 
31. desember 2020, trenger du denne nye statusen. 
  
Hvis du er et familiemedlem hvis status i Storbritannia er avhengig av retten til fri 
bevegelse til en EU-statsborger, eller en EØS-statsborger fra Norge, Liechtenstein eller 
Island eller en sveitsisk statsborger, gjelder dette også for deg. Du må søke, selv om du 
selv ikke er statsborger i noen av disse landene. 
  
 



 

 

Hvem trenger å søke?   
Hvis du og dine familiemedlemmer er statsborgere i noen av de 27 EU-landene (EU27) og 
bor i Storbritannia, må alle søke. Dette inkluderer tredjelandsstatsborgere hvis 
innvandringsstatus er avhengig av et EU27-familiemedlem.  
  
Dette gjelder ikke for irske statsborgere, eller EU-statsborgere som har tidsubestemt 
oppholdstillatelse (ILR) eller permanent innreisetillatelse til Storbritannia (ILE), men de kan 
fortsatt søke. Personer med et gyldig permanent bostedsskort må bytte til bosattstatus, da 
dokumentet blir ugyldig etter 31. desember 2020. Du finner ytterligere informasjon under 
kapittelet valgbarhet. 
  
Home Office har kunngjort at hvis du har britisk nasjonalitet i tillegg til nasjonalitet fra et 
EU27-land, som kalles dobbelt statsborgerskap, vil du ikke kunne søke om bosattstatus. 
Dog kan visse rettigheter som er ivaretatt som følge av utmeldingsavtalen, fortsatt gjelde 
for deg. Nære familiemedlemmer kan bli i Storbritannia, og familiemedlemmer til såkalte 
Lounes-personer kan søke under ordningen. 
  

Hva er dine rettigheter som bosatt EU/EØS-borger etter Brexit?  
Med bosattstatus vil du stort sett beholde de samme rettighetene som du har i dag. Du vil 
kunne bli i Storbritannia så lenge du vil. Du vil kunne jobbe i Storbritannia, bruke NHS, 
studere og dra nytte av offentlige goder, for eksempel foreldrepermisjon og pensjoner, hvis 
slike goder er relevante for deg. Eksisterende nære familiemedlemmer som bor utenfor 
Storbritannia vil kunne få familiegjenforening med deg i fremtiden, på samme måte som de 
kan nå. Dog kan en fremtidig ektefelle kanskje ikke få komme til landet, og kan måtte søke 
om innreise under britiske innvandringsregler for familiemedlemmer etter 31. desember 
2020. 
  
Noen rettigheter, som stemmerett og å stille som kandidat i lokal- og regionsvalg, er under 
behandling av de britiske forvaltningsmyndighetene og kan gjensidig avtales mellom 
England og EU27-landene.  
  
Fremtidige ektefeller eller familiemedlemmer, med unntak av barn som du har 
foreldreansvar for, vil bli underlagt fremtidig britisk innvandringslov.  
  
Med bosattstatus kan du også forlate Storbritannia i lengre perioder, men hvis du er 
fraværende i fem år eller mer, mister du statusen og kan bare returnere som ny 
innvandrer, underlagt de nye innvandringsloven.  
  
Bosattstatus lar deg også søke om britisk statsborgerskap, forutsatt at du oppfyller 
kriteriene for dette. I overgangsperioden forblir det mulig å gjøre dette gjennom å ha 
permanent bosted. 
  

Hva om det ikke foreligger en avtale når Storbritannia forlater EU?   
Det er mulig at Storbritannia kan forlate EU uten avtale. Den britiske regjeringen har 
publisert hva som vil skje med EU-statsborgere hvis det ikke inngås avtale mellom EU og 
Storbritannia. 
  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf


 

 

Publikasjonen sier at hvis det ikke er noen avtale den 29 mars, vil den britiske regjeringen 
fortsatt gjennomføre ordningen for bosattstatus og vedta en lignende tilnærming til det som 
er angitt i utmeldingsavtalen. Som EU27-statsborgere vil du og din familie fortsatt bli pålagt 
å søke under ordningen for å forbli i Storbritannia.  
  
Det vil imidlertid være noen signifikante forskjeller. Da det ikke var noen 
implementeringsperiode, vil garantien bare gjelde for EU27-statsborgere bosatt i 
Storbritannia innen den 29. mars 2019. Du vil ha mulighet til å søke frem til den 31. 
desember 2020, så det blir ingen ytterligere seksmånedersperiode. Den britiske 
regjeringen har som mål at det nye britiske innvandringssystemet trer i kraft fra 1. januar 
2021.  
  
Hvis du er uenig i beslutningen, kan du fortsatt be om en administrativ gjennomgang, men 
det vil ikke være mulig å anke beslutningen. I tilfelle forbrytelser begått etter 29. mars 
2019, gjelder britiske deportasjonsregler. 
  
Nære familiemedlemmer til de som har bosattstatus, som barn, ektefeller, partnere og 
besteforeldre, der forholdet eksisterte før den 29. mars 2019, kan få familiegjenforening før 
29. mars 2022. Fremtidige ektefeller og partnere, der forholdet ble inngått etter 29. mars 
2019, kan få familiegjenforening før 31. desember 2020, hvoretter Storbritannias 
innvandringsregler vil gjelde. 

  
Storbritannia har inngått egne avtaler med EØS-EFTA-landene og Sveits.  
 

 

  

https://www.gov.uk/government/news/uk-agreements-with-the-eea-efta-states-and-switzerland


 

 

Bosattstatus: Søknadsprosess 

Søknadsprosessen vil være åpen fra den 30. mars 2019, til slutten av gyldighetsperioden 
(seks måneder etter den 31 desember 2020), som er den 30 juni 2021. Det er gratis å 
søke. En offentlig prøvebruk av ordningen startet 21. januar 2019, slik at bosatte EU-
statsborgere med et gyldig EU-pass og en EU-borgers familiemedlemmer fra tredjeland 
som har et biometrisk oppholdskort, kan søke tidligere som en del av prøvefasen.  

Søknader mottatt etter 30. juni 2021 kan fortsatt vurderes avhengig av dine spesifikke 
omstendigheter, for eksempel hvis du søker om gjenforening med et familiemedlem med 
bosatt- eller før-bosattstatus. 

Følgende veiledning vil bidra til at du kan fastslå hvilken status du har og hva du og dine 
familiemedlemmer trenger for å fylle ut en søknad. 

Kan jeg søke om bosattstatus eller før-bosattstatus?  
Hvis du har oppholdt deg kontinuerlig i fem år eller mer i Storbritannia, kan du søke om 
bosattstatus. «Kontinuerlig» betyr at du ikke må ha forlatt Storbritannia i mer enn seks 
måneder i et kalenderår i løpet av femårsperioden, selv om lengre fravær er tillatt under 
begrensede omstendigheter. 
 
I søknadsprosessen blir du bedt om å bekrefte identiteten din, bevise lengden på 
oppholdet i Storbritannia og oppgi eventuelle straffedømte handlinger. 
  
Hvis du har bodd i Storbritannia i mindre enn fem år innen utgangen av desember 2020, vil 
du kunne søke om før-bosattstatus. Når du har fullført fem års kontinuerlig opphold, vil du 
kunne søke om bosattstatus. 
  

Hva om jeg allerede har permanent bosted eller tidsubestemt 
oppholdstillatelse eller tidsubestemt innreisetillatelse?   
Bosattstatus er for alle praktiske betydninger det samme om tidsubestemt 
oppholdstillatelse («ILR»). Personer som har tidsubestemt oppholdstillatelse eller 
tidsubestemt innreisetillatelse til Storbritannia har allerede rett til å forbli i Storbritannia. Du 
kan imidlertid ønske å søke om bosattstatus for å erverve tilleggsrettighetene som er avtalt 
i utmeldingsavtalen, for eksempel retten til utenlandsopphold på fem år og retten til å bli 
gjenforent med enkelte familiemedlemmer. Det er også lettere å bevise oppholdsretten 
med bosattstatus enn med ILR. 
  
Personer som har et gyldig bevis for permanent bosted («permanent residence»), må 
søke om bosattstatus, da statusen permanent bosted blir ugyldig den 31. desember 2020. 
Beviset kan imidlertid fortsatt være nødvendig, for eksempel som bevis på nasjonaliteten 
til barn som er født i Storbritannia, så du bør beholde beviset. I løpet av 



 

 

søknadsprosessen kan du angi om du har tidsubestemt oppholdstillatelse eller permanent 
bosted. 
  
Hvis du har hatt ILR og ikke kan bevise det, for eksempel fordi du mistet beviset eller det 
har blitt ødelagt av en eller annen grunn, og du ankom i Storbritannia før 31. desember 
1988, kan du også søke under Windrush-ordningen.  
  
Du må erklære at du ikke har vært fraværende fra Storbritannia i noen perioder på over 2 
år (tidsubestemt opphold eller tidsubestemt innreise) eller 5 år (permanent bosted). Du 
trenger imidlertid ikke å dokumentere lengden på oppholdet ditt i Storbritannia. 
  
Hvis du er usikker på hvilke rettigheter du har, må du alltid benytte uavhengig juridisk 
rådgivning. London-baserte ressurser foreligger på vår støttetjeneste-side. 
  

Gjelder dette også for irske statsborgere?  
Irske statsborgere har en type oppholdsrett i Storbritannia som ikke er avhengig av 
Storbritannias medlemskap i EU, og regnes som «bosatte» fra det øyeblikket de bor i 
Storbritannia. De vil derfor ikke bli pålagt å søke om den nye statusen under ordningen, 
selv om de ikke er utelatt fra å gjøre det dersom de ønsker det. Irske statsborgeres 
familiemedlemmer fra EU/EØS eller fra utenfor EØS, må søke om bosattstatus. 
  
Kvalifiserte familiemedlemmer av irske statsborgere som bor i Storbritannia og ikke er fra 
EU/EØS-land, vil kunne erverve bosattstatus under ordningen uten at den irske 
statsborgeregen gjør det. 
  

Og hva med barn?  
Alle familiemedlemmer må søke individuelt, men foreldre eller foresatte må fullføre 
søknadene på vegne av barn som de har omsorgsansvar for. Barn under 21 år med 
foreldre med bosattstatus, vil være berettiget til bosattstatus med forbehold om 
søknad, selv om de har bodd i Storbritannia i mindre enn fem år. En fullstendig søknad er 
påkrevd, men dersom foreldrene har bevis på deres kontinuerlige opphold, antas det at 
barn de har omsorg for også har det. Det gjelder også barn som kommer til Storbritannia 
etter 31. desember 2020. 
  
Søknader vedrørende barn som ivaretas av det offentlige systemet vil bli sendt inn av 
gjeldende omsorgsmyndigheter. 
  
Barn som er født i Storbritannia og har en forelder som allerede er britisk statsborger, eller 
har permanent opphold eller bosattstatus ved fødselen, er britiske statsborgere og trenger 
ikke å erverve statsborgerskap eller registrere seg. Det kan være underlagt enkelte 
unntak. Her kan du lese mer informasjon om hvorvidt et barn kanskje allerede er 
britisk. 
  
For barn som har blitt adoptert, må det fremvises et juridisk adopsjonsdokument som er 
anerkjent i Storbritannia. Barn som er født eller adoptert etter 31. desember 2020 vil 
også være beskyttet. 

https://www.gov.uk/government/publications/undocumented-commonwealth-citizens-resident-in-the-uk
https://www.london.gov.uk/node/47913
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/


 

 

Les eksempler på hvordan bosattstatus og før-bosattstatus påvirker forskjellige 
familier. 
  

Hva med folk som trenger mer hjelp?   
Home Office vet at det er mange grunner til at folk ikke har enkel tilgang til informasjon, 
eller ikke kan forstå eller navigere systemet uten hjelp. Man har kanskje ikke tilgang til 
datamaskiner eller vet hvordan man skal bruke en, man kan ha en begrenset forståelse av 
det engelske språket, og man kan ha nedsatt funksjonsevne eller andre helseproblemer 
som hindrer en i å enkelt eller uten støtte utføre søknadsprosessen. Personer som ikke 
har tilgang til internett-tjenester, eller er i en vanskelig livssituasjon, tilbys en digital 
assistansetjeneste. Digital assistanse kan omfatte telefonisk støtte eller møter ansikt til 
ansikt støtte på utvalgte biblioteker, eller i hjemmet for dem som ikke kan benytte noen av 
de øvrige tjenestene. 
  
Som en del av den offentlige testfasen tilbyr Home Office en særskilt hjelpelinje og andre 
tjenester. Dersom du har spørsmål om en søknad som er sendt inn under prøvefasen, kan 
du kontakte EU Settlements Scheme Resolution Center på tlf. 0300 123 7379 (i 
Storbritannia) eller +44 (0) 203 080 0010 (fra utenfor Storbritannia). Her finner du 
opplysninger om tellerskritt www.gov.uk/call-charges. Du kan også sende inn et spørsmål 
ved bruk av det elektroniske henvendelsesskjemaet på eu-settled-status-
enquiries.service.gov.uk. 
  
Vi har lokalisert uavhengige støtte- og rådgivningstjenester  i London, som kan være i 
stand til å hjelpe, så vel som arrangementer i London som du kanskje kan ha nytte av. 
  

Hva om du har dobbel statsborgerskap   
For EU27-borgere som også har britisk pass, vil ingenting endre seg. Hvis du er britisk 
statsborger, vil du fortsatt dra nytte av de samme rettighetene som nå, uten å måtte søke 
om bosattstatus. Du kan imidlertid fortsatt beholde rettighetene som er avtalt i utkastet til 
utmeldingsavtale, selv om den britiske regjeringen ennå ikke har gitt opplysninger om 
hvordan statsborgere med dobbelt statsborgerskap skal kunne bevise sine rettigheter. Se 
avsnittet «Kan jeg søke om britisk statsborgerskap» for mer informasjon. 
  

Kan jeg søke om britisk statsborgerskap?  
Hvis du har gyldig permanent bostedsdokument eller tidsubestemt oppholdstillatelse, kan 
du også søke om britisk statsborgerskap. Du kan også gjøre dette når du har fått 
bosattstatus, selv om du må vente 12 måneder før du kan sende det inn. Imidlertid tillater 
ikke alle EU27-landene at deres statsborgere innehar et pass fra en annen nasjon, 
alternativt kan det være underlagt bestemte krav, slik at du kanskje mister nåværende 
nasjonalitet. 
  
Hvis du er berettiget til britisk statsborgerskap og ønsker å søke om det, kan det være 
smart å først sjekke med ambassaden din om du kan beholde passet fra ditt opprinnelige 
statsborgerskap, og eventuelt under hvilke forutsetninger. Du kan lese om hvordan du 
søker om britisk statsborgerskap og finne kontaktinformasjon til EU27-ambassadene i 
London i avsnittet nedenfor om støttetjenester. 
  
 

https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
http://www.gov.uk/call-charges
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.gov.uk/british-citizenship


 

 

Hva med familiemedlemmer og avhengige person fra utenfor EU? 
Bevis på eksisterende familieforhold til den EU-statsborgeren det gjelder (for eksempel et 
fødsels-, ekteskaps- eller partnerskapsbevis) kan skannes og sendes inn via elektronisk 
søknadsskjema. Du må også fremlegge familiemedlemmets legitimasjon og 
oppholdsbevis, dersom de ennå ikke har fått bosattstatus selv. Videre må du avgi 
fingeravtrykkene dine og et bilde av ansiktet ditt på et senter i Storbritannia, med mindre 
du allerede har et biometrisk oppholdskort. 

  
EU-statsborgere som er bosatt i Storbritannia innen 31. desember 2020, kan bli gjenforent 
med nåværende familiemedlemmer, selv om disse ikke selv er EU-statsborgere. Dette er 
også tilfellet for de som oppnår eller har oppnådd britisk statsborgerskap i tillegg til 
statsborgerskapet fra opprinnelseslandet. De vil beholde rettighetene som tillater at de 
automatisk kan gjenforenes med et nåværende EU-familiemedlem fra utenfor EU etter 31. 
desember 2020. Nære familiemedlemmer er i dette tilfellet avhengige foreldre og 
besteforeldre, samt barn under 21 år eller avhengige barn over 21 år. Dette er i tråd med 
dommen i den såkalte Lounes-saken. Britiske statsborgere har kanskje ikke den samme 
automatiske retten.  
  
Dette gjelder ikke for britiske statsborgere som har ervervet et EU27-pass (inkludert irsk 
pass), så de kan beholde retten til fri bevegelse inne EU, men fortsatt være bosatt i 
Storbritannia. Dette skyldes at de ikke har immigrert til Storbritannia og ikke anses å ha 
utøvd traktatrettigheter. De vil bli behandlet som britiske statsborger i denne 
sammenhengen. 
  
Hvis du ikke er sikker på statusen til avhengige personer og familiemedlemmer, kan du 
benytte uavhengig rådgivning. Her er noen organisasjoner i London som du kanskje kan 
henvende deg til vedrørende uavhengig rådgivning. 
  

EU-statsborgere som midlertidig bor utenfor Storbritannia   
For tiden kan du bo utenfor Storbritannia i maksimalt to år, før du mister retten til 
tidsubestemt oppholdstillatelse eller permanent bosted. I henhold til utkastet om 
utmeldingsavtalen som ble avtalt mellom EU og Storbritannia, vil dette bli utvidet til fem år 
for bosattstatus.  
  
Hvis du for øyeblikket bor i utlandet og har tenkt å returnere, kan du vurdere å gjøre det før 
utløpsdatoen 31. desember 2020 for å søke om bosattstatus eller før-bosattstatus. Vær 
oppmerksom på at gyldighetsdatoen for bosattstatus eller før-bosattstatus vil avvike 
dersom det ikke inngås en endelig avtale mellom EU og Storbritannia.  
  
Det kan være omstendigheter der du ikke kan eller ikke trenger å returnere innen den 
datoen, men er fortsatt kvalifisert til å søke. Det er for øyeblikket ingen indikasjon på at det 
åpnes for å søke fra utlandet. 
  

EU-statsborgere som kommer etter avskjæringsdatoen (innvandringsregler 
etter Brexit)  
Hvis du ankommer etter avskjæringsdatoen 31. desember 2020, vil din rett til å bli i 
Storbritannia generelt bli vurdert under eventuelle nye innvandringsregler, som skal 
etableres etter Brexit. Med mindre annet er avtalt mellom Storbritannia og EU, og du ikke 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

er en nær slektning til et EU-familiemedlem med bosattstatus eller før-bosattstatus i 
Storbritannia, blir du behandlet som alle andre immigranter, og den 
innvandringslovgivningen som gjelder på det tidspunktet vil også gjelde for deg. Et unntak 
fra dette kan være personer som kan erverve før-bosattstatus, men som ikke returnerte før 
den datoen. 
  

Ingenting av det jeg har lest så langt passer til mine spesielle familieforhold. 
Hvor finner jeg ytterligere råd?  
Det er en rekke andre tilfeller der for eksempel barn eller omsorgspersoner kan få 
rettigheter fra EU- statsborgere som bor eller har bodd i Storbritannia, eller hvor en person 
fra utenfor EU som har omsorgsansvar for EU-statsborgere i Storbritannia kan få 
rettigheter basert på omsorgsrollen. Free Movement har mer informasjon om begge deler. 
  
Hvis noe av dette gjelder for deg, eller du på noen måte er bekymret for dine rettigheter 
eller rettighetene til dine familiemedlemmer, er det smart å benytte uavhengig rådgivning. 
Vi har samlet en liste over akkrediterte organisasjoner og andre ressurser i London, 
som kanskje kan hjelpe. 
  

Hvordan kan jeg søke? (mobilapp, elektronisk, papir, bibliotek)  
Søknadene kan fylles ut elektronisk, og Home Office har lansert en mobilapp for å støtte 
søknadsprosessen. Appen fungerer på smarttelefoner med Android 6.0 eller nyere. Du vil 
kunne skanne passet ditt, og det kan lese brikken med biometriske opplysninger. iPhone-
appen kan ikke skanne passet eller biometrisk legitimasjon, men ID-
dokumentskanningstjenester tilbys på flere sentre (kostnader kan påløpe). Du kan også 
sende legitimasjonsdokumentene per post. 
  
Personer som ikke har tilgang til internett-tjenester eller er i en vanskelig livssituasjon, kan 
benytte en digital assistansetjeneste. Digital assistanse kan omfatte telefonstøtte eler 
møter ansikt til ansikt på utvalgte biblioteker, eller i hjemmet for alle som ikke kan få 
tilgang til noen av disse tjenestene. 

  

Hvilke dokumenter og annen informasjon trenger jeg?  
Du trenger et gyldig pass eller biometrisk nasjonalt identitetskort. Et biometrisk dokument 
inneholder en mikrobrikke (tilsvarende mikrobrikken på et bankkort) som inneholder 
informasjon om deg. 
  
Du vil trenge oppholdstillatelse i Storbritannia, med mindre du allerede har gyldig bevis på 
permanent bosted eller tidsubestemt oppholdstillatelse eller tidsubestemt innreisetillatelse 
til Storbritannia. Hvis du har betalt skatt gjennom arbeid eller mottatt offentlige ytelser, kan 
du bruke trygdenummeret for å bekrefte at du har bodd i Storbritannia.  
  
Hvis det ikke foreligger nok informasjon i nasjonale databaser, for eksempel HMRC eller 
DWP, vil du bli bedt om ytterligere dokumentasjon for å bevise kontinuerlig opphold. Dette 
kan inkludere:  
  

• P60-skjema eller P45-skjema 

• Lønnsslipper 

• Kontoutskrifter 

https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


 

 

• Strøm, vann, eller gassregninger, lokal skatteregning, telefonregninger 

• Årsregnskap for næringsvirksomhet 

• Ansettelseskontrakter eller brev som bekrefter ansettelse 

• Brev, fakturaer eller sertifikater fra akkreditert utdanningsorganisasjon 

• Stempler i passer som beviser innreise ved en britisk grense 

• Fly- eller togbilletter som beviser innreise til Storbritannia.  
  

For tiden er den en begrensning på datamengden for dokumentene som du kan skanne og 
laste opp via appen, men du kan sende ytterligere dokumenter via internett eller post, 
dersom du overskrider grensen. Du trenger ikke å fremlegge bevis for hele oppholdet i 
Storbritannia, bare for perioden som viser at du er kvalifisert for bosattstatus eller før-
bosattstatus, som vanligvis er de siste 5 årene. 

  
Hvis du ikke er fra EU, ett av de tre andre EØS-landene eller Sveits, må du dokumentere 
at du har et forhold til et familiemedlem fra EU som bor i Storbritannia. 

  
Hvis du ikke er i stand til å gi ytterligere opplysninger eller bevis på oppholdet, har Home 
Office kunngjort at det vil samarbeide med deg videre for å hjelpe deg med å fastslå din 
britiske immigrasjonsstatus.  
  
Her er en praktisk sjekkliste over dokumenter og informasjon som kan være nyttige for deg 
å ha når søknadsprosessen starter. 
  

Kriminalitetskontroller 
Du vil bli bedt om å erklære enhver alvorlig straffedom i Storbritannia og i utlandet, eller for 
et barn over 10 år som du sender inn en søknad om. Disse vil bli kontrollert mot 
Storbritannias kriminaldatabaser. Hvis du bare har blitt arrestert eller dømt for en mindre 
lovbrudd, vil du fortsatt være berettiget til å søke om bosattstatus eller før-bosattstatus. 
Eventuelle bøter, for eksempel, vil ikke bli tatt i betraktning.  
  
Forseelser og dommer vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, og det kan være lurt å søke 
uavhengig juridisk rådgivning før du sender inn søknaden dersom du har hatt mer enn en 
dom eller fengselsstraff på 12 måneder eller mer. Vi har laget en liste over uavhengige 
juridiske rådgivere. 
 

Hva koster det?  
I utgangspunktet annonserte regjeringen at et gebyr kom til å påløpe (£ 65 for voksne og £ 
32,50 for barn under 16 år). I en uttalelse i parlamentet den 21. januar 2019, kunngjorde 
statsministeren at dette gebyret ble trukket tilbake, og at søknadene nå er gratis. Hvis du 
søker under den nåværende prøvefasen i ordningen, må du fortsatt betale, men vil bli 
refundert. Hvis du har søkt under noen av de foregående prøvefasene, får du også 
refundert gebyret. Dette vil bli gjort på samme kort som du brukte til betaling. 
 
Kostnader kan fortsatt påløpe for dokumentasjon og legitimasjonskontroll i sakkyndige 
sentre, samt innvandringsmessig og juridisk rådgivning, hvis dine spesielle forhold krever 
det.    

  

https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Tilleggsinformasjon 

Søknad fra utlandet  
Foreløpig skal søknader gjøres på britisk territorium, og det åpnes for personer som anses 
bosatt før midnatt 31. desember 2020.  
  
Det vil også inkludere de som tidligere er bosatt i Storbritannia, som er utenfor 
Storbritannia på den aktuelle datoen, men som har opprettholdt et «kontinuerlig bosted» 
her. De som for eksempel er kontinuerlig bosatt i Storbritannia, men som tilfeldigvis er i 
utlandet på forretningsreise eller ferie eller bor i utlandet midlertidig 31. desember 2020, vil 
kunne søke når de kommer tilbake til Storbritannia.  
  
Home Office vurderer for tiden å åpne for søknader fra utlandet, men det er ennå ikke tatt 
en beslutning. Dette kan gjelde for eksempel for personer med fast bosted som ikke har 
vært ute av landet i mer enn to år. 
  

Får jeg bevis på bosattstatus/før-bosattstatus?  
Hvis du får innvilget status, får du ikke et dokument for å bevise det. Men hvis du noen 
gang er pålagt å bevise immigrasjonsstatusen, for eksempel for en ny arbeidsgiver, utleier 
eller annen helsepersonell, kan du gi dem en tilgangskode og en internettkobling, slik at de 
kan bekrefte statusen din elektronisk. De får ikke tilgang til annen informasjon om deg via 
denne koblingen. 

 

Ankerett og tilsyn   
Beslutningsbrevet vil angi hvordan du kan søke om en gjennomgang hvis du er 
misfornøyd med avgjørelsen og statusen du har blitt tilbudt. Dette kalles en administrativ 
gjennomgang, og en forespørsel må sendes innen 28 dager etter datoen for vedtaket. Et 
gebyr på £ 80 påløper, men det vil bli refundert dersom søknaden er vellykket, eller hvis 
søknaden avvises fordi den er ugyldig. Gebyret refunderes ikke hvis gjennomgangen 
lykkes fordi du sendte inn ytterligere informasjon. Du kan be om en gjennomgang gjennom 
et søknadsskjema.  
 
Det er avtalt i utkastet til utmeldingsavtale å etablere av et uavhengig tilsynsorgang for å 
overvåke prosessen. I overgangsperioden fortsetter EU-kommisjonen å føre tilsyn. 
  

Vilkår for å beholde bosattstatus når den først er tildelt   
For å beholde bosattstatus bør du ikke forlate Storbritannia i mer enn en 
sammenhengende periode på fem år, eller bli dømt for alvorlig kriminalitet. Ellers kjenner 
vi ikke til andre barrierer for å beholde statusen og forbli i Storbritannia slik som i dag.  
  
 
 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

Fremtidige rettigheter  
Mye av dette vil avhenge av den endelige avtalen mellom Storbritannia og EU og 
ordningen for tilsyn som er avtalt, men dine rettigheter vil bli en del av britisk lov. 
Utmeldingsavtalen vil danne grunnlag for eventuelle utfordringer, og situasjonen rundt 
dette utvikler seg stadig.  
 

Støttetjenester for europeere i London 
Dette senteret gir veiledning til EU27-statsborgere og statsborgere fra Norge, Island, 
Liechtenstein og Sveits og deres familier som bor i London.  
  
Målet er å hjelpe deg med å forberede en søknad om bosattstatus. Hvis du trenger mer 
informasjon enn det som er oppgitt på denne siden, kan du søke i vår liste over 
støttetjenester for tilgang til pålitelige, akkrediterte og velrennomerte kilder til videre støtte 
og informasjon. 

Vi har også publisert en ordliste for å forklare noen av begrepene som brukes i dette 
senteret. Denne informasjonen utgjør ikke juridisk rådgivning og bør ikke utelukkende 
danne et beslutningsgrunnlag. 

Du kan også registrere deg for oppdateringer på informasjonssiden til Home Office.  
 
 
  

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

Ordliste 

Nedenfor finner du en ordliste med ord og uttrykk som gjør at du bedre kan forstå språket 
som brukes til å beskrive det at Storbritannia forlater EU ,og hvordan det berører deg. 

Begrepene som omhandles her, kan oppdateres i henhold til avtalen som inngås mellom 
EU og Storbritannia. 
 

Begrep Forklaring 

Artikkel 50 

Dette er en artikkel i EUs Lisboa-traktat, 
som gir alle EU-medlemsstater rett til å 
ensidig si opp medlemskapet i EU. Når 
medlemsstaten har informert Europarådet 
om sin intensjon, skal EU og den 
gjeldende nasjonalstaten forhandle om 
vilkårene for utmeldingen innen en 
tidsramme på to år. 

Biometrisk ID 

Legitimasjon som har en innebygd 
elektronisk mikroprosessor med biometrisk 
informasjon som kan brukes til å 
autentisere identiteten til innehaveren av 
legitimasjonen. 

Biometrisk oppholdstillatelse  

Oppholdskort for folk som ikke er fra EØS-
området, med opplysninger som navn, 
fødselsdato, innvandringsstatus, 
oppholdsbetingelser og biometrisk 
informasjon (fingeravtrykk og et bilde). 

Britisk statsborgerskap (britisk 
nasjonalitet) 

Britisk statsborgerskap gir en person rett til 
britisk pass og alle rettigheter som britiske 
statsborgere har. 

Kontinuerlig opphold 

Ifølge Home Office betyr kontinuerlig 
opphold simpelthen å ha bodd, eller å bo, i 
Storbritannia (minst seks måneder 
sammenhengende hvert år). 

Avhengige slektninger Denne personen er en slektning av en 
sponsor fra EU/EØS, men ikke 



 

 

vedkommendes ektefelle, sivile partner, 
langvarige partner, barn eller avhengige 
foreldre, og har et gyldig dokument  som 
avhengig slektning, herunder 
familietillatelse, registreringsbevis, 
oppholdskort eller dokument som beviser 
permanent opphold eller permanent 
bosted, som ble utstedt av Storbritannia i 
henhold til EU/EØS-forskriftene (som det 
ble søkt om før 31. desember 2020). 

Derivative rettigheter 

En person som ikke kvalifiserer for 
oppholdstillatelse i henhold til EU-direktivet 
om fri bevegelse og ikke er EU/EØS-
statsborger, kan erverve annen rett til 
opphold i henhold til EU-loven, for 
eksempel omsorgspersoner fra utenfor 
EØS som har omsorgsansvar for en 
person fra EU/EØS og britiske barn og 
avhengige voksne (inkluderer situasjoner 
som «Zambrano», «Chen», «Ibrahim» og 
«Texeira»). 

Dobbelt statsborgerskap og 
videreføring av EU-baserte rettigheter 

En person som har dobbelt 
statsborgerskap har ervervet britisk 
statsborgerskap, men har også 
statsborgerskap i en annen EU-stat og har 
bodd i Storbritannia og utøvd rettigheter 
som EU-statsborger før vedkommende ble 
britisk statsborger. 

EØS (Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde) 

EØS inkluderer Island, Liechtenstein og 
Norge, land som ikke er en del av EU. 

Slutt på overgangsperioden – 31. 
desember 2020 

Dette er slutten på overgangsperioden, 
datoen for når Storbritannias utmelding fra 
EU skal være fullført. 

EU 

EU (Den europeiske union) er et 
økonomisk og politisk partnerskap mellom 
28 land. EU er den nyeste formen for 
europeisk integrasjon, der det indre 
markedet tillater at varer, kapital, tjenester 
og personer har rett til fri bevegelse over 
landegrensene. 

EU-land 
Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, 
Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, 
Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, 



 

 

Ungarn, Italia, Irland, Latvia, Litauen, 
Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, 
Portugal, Romania, Spania, Slovakia, 
Slovenia og Sverige. 

EU-traktater 

EU er basert på en rekke juridiske avtaler 
mellom medlemslandene. For eksempel 
ble retten til fri bevegelse for EU-
statsborgere etablert som en del av en EU-
traktat, og styres av EU-direktiver. 

Familiemedlemmer 

Følgende er direkte familiemedlemmer til 
en EU/EØS-statsborger: Ektefelle eller 
sivile partner, direkte etterkommere av 
EU/EØS-statsborgeren eller deres 
ektefelle eller sivile partner under 21 år, 
direkte avhengige slektninger i stigende 
rekkefølge av EØS-statsborgeren eller 
vedkommendes ektefelle eller sivile 
partner. 

Familievisum (EØS-familietillatelse) 

EØS-familietillatelse er visum for innreise 
til Storbritannia for familiemedlemmer fra 
EØS eller utvidede familiemedlemmer til 
EØS-borgere. 

Fri bevegelse 

Fri bevegelse og opphold for 
enkeltpersoner er noe EU- og EØS-
statsborgere og deres familiemedlemmer 
har rett til. De kan bevege seg og bosette 
seg fritt i et hvilket som helst land i EU. 
Dette er et grunnleggende prinsipp som er 
fastlagt i artikkel 45 i traktaten om Den 
europeiske unions arbeid. EU-borgere har 
rett til: 

• Søke jobb i et annet EU-land 

• Arbeide der uten behov for 
arbeidstillatelse 

• Bo der for det formålet 

• Bo der selv etter at arbeidet er 
ferdig 

• Bli likebehandlet med statsborgere i 
tilgang til arbeid, arbeidsforhold og 
alle andre sosiale og skattemessige 
fordeler 



 

 

Overgangsperiode 

Perioden fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 
der søknader om bosattstatus og før-
bosattstatus fortsatt vil bli akseptert, selv 
om Storbritannia har formelt meldt seg seg 
ut av EU. 

Tidsubestemt oppholdstillatelse (ILR) 

Tidsubestemt oppholdstillatelse er en 
britisk innvandringsstatus som er mulig for 
innbyggere i ethvert land, og som tillater at 
en person bor og jobber i Storbritannia 
permanent. Det erverves vanligvis etter 
fem års kontinuerlig opphold. 

Lounes-saken 

Historisk sak og dom i EU-domstolen 
hvorved en EU-statsborger, etter at 
vedkommende ble britisk statsborger, ikke 
mister retten til å ha eller gjenforenes med 
en ektefelle eller et nært familiemedlem 
som ikke er EU-statsborger, for å bosette 
seg i Storbritannia. 

Permanent bosted (PR) 

EU-borgere og EØS-borgere kan søke om 
dette ikke-obligatoriske dokumentet som 
bevis på ervervede oppholdsrettigheter 
etter fem sammenhengende års opphold i 
Storbritannia, i henhold til EUs lov, for å 
sikre oppholdsrettighetene til eventuelle 
familiemedlemmer som ikke er fra EU eller 
som grunnlag for å søke om Britisk 
statsborgerskap før innføringen av det nye 
oppholdssystemet i mars 2019. Det vil ikke 
være gyldig når Storbritannia forlater EU, 
men kan byttes gratis i bosattstatus. 

Oppholdsstatus 

I denne sammenheng henvises det til 
innvandrings- og oppholdsrettigheter til en 
person fra EU/EØS eller fra utenfor EØS 
og deres familiemedlemmer fra utenfor 
EØS-området. 

Bosattordning 

Home Office har jobbet for å utvikle en ny 
ordning som gjør at bosatte EU-borgere og 
deres familiemedlemmer kan få den 
britiske innvandringsstatusen de trenger 
for å forbli her permanent etter Brexit. Det 
nye oppholdssystemet vil være fullt åpent 
innen 30. mars neste år. EU-borgere og 
deres familiemedlemmer har til 30. juni 



 

 

2021 for å søke, i tråd med utkastet til 
utmeldingsavtalen. 

Registreringsfrist for bosattstatus: 30. 
juni 2021 

Dette er fristen for søknader om 
bosattstatus. Etter denne datoen kan man 
ikke søke med mindre man har svært 
spesielle omstendigheter. 

Tredjelandsstatsborger  
En tredjelandsstatsborger i Storbritannia er 
en person som ikke er britisk, irsk eller fra 
EØS/EU. 

Overgangsperiode (også kjent som 
implementeringsperiode) 

Etter at Storbritannia forlater EU formelt, er 
det en plan for en tidsbegrenset periode 
før eventuelle permanente ordninger for 
forholdet mellom Storbritannia og EU trer i 
kraft. Denne perioden slutter 31. desember 
2020. Personer som søker om bosattstatus 
før denne datoen vil dra nytte av både EUs 
lovvern og utmeldingsavtalen mellom 
Storbritannia og EU. 

Utmeldingsavtale 

Avtalen som er fremforhandlet mellom 
Storbritannia og EU. Formålet med avtalen 
er å fastsette ordningene for Storbritannias 
utmeldelse fra EU i mars 2019. Et av de 
viktigste områdene som denne avtalen 
omhandler er borgernes rettigheter og hva 
som vil skje med EU-statsborgere som bor 
i Storbritannia og britiske statsborgere som 
bor i EU, når Storbritannia forlater EU.   

 

 

      
 
 
 


