Forskrift om endring i utlendingsforskriften (Schengen-standardisert oppholdskort og grenseboerbevis)
Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 11.5.2012 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35
om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), § 9, § 12, § 14,
§ 64 a, § 100 a og § 126, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

I
I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold
her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:
§ 3-1 ny bokstav n, skal lyde:
n) Innehaver av gyldig grenseboerbevis som også har gyldig reisedokument, som
passerer landgrensen mellom Norge og Russland på grunnlag av grenseboerbeviset,
jf. avtale av 2. november 2010 mellom Norge og Russland, jf. Europarlaments- og
råds-forordning (EF) 1931/2006 av 20. desember 2006. Avtalen er inntatt som
vedlegg 19 til forskriften.
§ 3-3 første ledd, skal lyde:
Samlet oppholdstid på Schengenterritoriet for visumfrie og visumpliktige utlendinger, jf. lovens § 9 fjerde ledd, kan ikke overstige 90 dager i løpet av en periode på 180
dager, regnet fra datoen for første passering av ytre Schengengrense. Dette gjelder ikke
for reiser hvor grenseboerbevis blir benyttet som innreisetillatelse, jf.§ 3-1 bokstav n. Har
utlendingen oppholdstillatelse i et annet Schengenland, løper oppholdstiden fra dato for
første passering av indre Schengengrense. Oppholdet i det Schengenlandet hvor utlendingen har eller har hatt oppholdstillatelse, tas ikke med ved beregningen av oppholdstiden.
Ny § 3-14 a skal lyde:
§ 3-14 a. Vedtaksmyndighet for grenseboerbevis
Norges generalkonsulat i Murmansk tar i mot og avgjør søknader om grenseboerbevis, jf. § 3-1 bokstav n.
§ 4-1 nytt annet ledd skal lyde:
Ved grensepassering er reisende som foreviser gyldig reisedokument og gyldig grenseboerbevis, jf. § 3-1 bokstav n, unntatt fra kravet om at reisedokumentet skal stemples ved
inn- og utreise, jf. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1931/2006 av 20. desember 2006.

Ny § 12-14 og mellomoverskrift skal lyde:

Lovens § 64 a. Standardisert oppholdskort
§ 12-14. Grenseboerbevis
Utlending som innvilges grenseboerbevis, jf. § 3-1 bokstav n, skal få sin tillatelse dokumentert ved at det utstedes standardisert oppholdskort med biometrisk personinformasjon, jf. lovens §§ 64 a, 100 a og 100 b.
§ 12-15. Standardisert oppholdskort til utlendinger med gyldig oppholdsetikett
Det skal ikke utstedes standardisert oppholdskort til utlendinger som allerede har
oppholdstillatelsen bekreftet med gyldig oppholdsetikett, og som også har pass eller annet
gyldig reisedokument.

Ny § 18-4 a og mellomoverskrift skal lyde:

Lovens § 100 a. Innhenting og lagring av biometrisk personinformasjon(ansiktsfoto og fingeravtrykk) i standardisert oppholdskort, innsyn, retting
og sletting
§ 18-4 a. Standardisert oppholdskort
Utlendingsdirektoratet har behandleransvar for behandling av personinformasjon i
standardisert oppholdskort og andre kort som dokumenterer andre typer tillatelser eller
rettigheter enn oppholdstillatelse, for eksempel grenseboerbevis utstedt til beboere i det russiske grenseområdet.
Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om innhenting og lagring av
personinformasjon i standardisert oppholdskort og andre kort som nevnt i første ledd.

II

Endringene i § 3-1 bokstav n, § 3-3 første ledd, § 3-14 a, § 4-1 annet ledd og § 12-14 trer i
kraft 29. mai 2012.

Endringene i § 12-15 og § 18-4 a trer i kraft 20. mai 2012.

