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1. Innledning  
For å oppholde deg i Norge må du få en tillatelse til dette fra norske myndigheter. Hvis du ønsker å 

komme på besøk eller feriere i Norge kan du søke om visum. Et visum kan også kalles for 

besøksvisum eller Schengenvisum.  Denne brosjyren handler om vilkårene for å få et slikt visum, 

hvordan du søker, og hva du gjør dersom du får et avslag på søknaden. Den gjelder også for deg som 

skal besøke Norge visumfritt.  

Brosjyren gir ikke informasjon om hvordan du kan søke for å besøke andre land. Hvis du lurer på hva 

som må til for å besøke andre land, kan du ta kontakt med det aktuelle landets ambassade.  

Brosjyren gir heller ikke informasjon om hvordan du kan bo over lengre tid i Norge. Du kan se til våre 

brosjyrer om studie- og arbeidstillatelse eller familieinnvandring, for dette. Har du spørsmål om disse 

temaene kan du også ta kontakt med Jussbuss eller UDI.  

Denne brosjyren ble oppdatert desember 2019.  

2. Generelt om visum  
Et visum er en tillatelse til innreise til et land. Dersom man ikke er norsk og vil reise til Norge, så må 

de fleste ha visum for å kunne komme hit. For å få en slik tillatelse må man søke om det på en norsk 

utenriksstasjon i landet der du bor, eller et naboland. En utenriksstasjon vil si en ambassade eller i 

konsulat. I mange land skal man også søke fra VFS-kontor som sender søknaden til ambassaden.  

Norge har ambassader og konsulater i de fleste land i verden.  

Et visum gir deg lov til å reise til et land og oppholde deg der i en bestemt periode. Schengenvisum 

gis for en bestemt periode og kan vare inntil 90 dager. I løpet av en periode på 180 dager kan du 

reise inn og ut av Schengenområdet så mye du vil, så lenge den totale tiden du er i området ikke 

overstiger 90 dager. Hvis du ønsker å reise ut og inn av Schengenområdet må du skrive dette i 

søknadsskjemaet. Dersom du får et 90 dagers visum, kan du ikke få nytt visum før det har gått 90 

dager etter utreisen fra Schengen.  

Du får ikke lov til å jobbe mens du har et visum. For å jobbe må du ha arbeidstillatelse. Du kan heller 

ikke få visum for å søke om en annen type oppholdstillatelse i Norge. Hvis du vil søke om 

oppholdstillatelse, må du som hovedregel søke om dette fra utlandet.   

Det finnes også andre typer visum. Hvis du for eksempel har fått en oppholdstillatelse i Norge og 

trenger en tillatelse for å reise inn i Norge, kan du få noe som heter et innreisevisum. Denne 

brosjyren skal ikke si noe mer om denne typen visum. Du kan ta kontakt med UDI hvis du har flere 

spørsmål rundt dette.  

Det er veldig viktig å reise ut av landet før visumet ditt går ut. Hvis du blir i Norge lenger enn visumets 

tillater kan det bli vanskeligere å få visum senere. Hvis du blir i Norge lenger enn du har tillatelse til, 

så utgjør det et brudd på utlendingsloven. Det kan i ytterste konsekvens føre til at 

utlendingsmyndighetene utviser deg fra Norge og gir deg et innreiseforbud. Utvisning innebærer at 

du må forlate Norge og ikke kan komme tilbake før innreiseforbudet utløper.  

Schengenområdet (Per november 2019) 

Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, 

Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, 

Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike 
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3. Vilkår for visum – hva skal til for å få visum  
3.1 Gyldig reisedokument 

Du må for det første ha et gyldig reisedokument. Dette er for eksempel et pass. Passet må være 

gyldig tre måneder lenger enn den perioden du får visum for.  

3.2 Formålet med oppholdet  

Deretter må du dokumentere hva som er grunnen til at du ønsker å få et Schengenvisum. Dette 

beskriver UDI som “formålet med oppholdet». Formål kan for eksempel være å besøke familie eller 

venner, å være turist, eller å dra på et spesielt arrangement.  

Formålet med besøket til Norge kan ikke være noe man må ha egen tillatelse til å gjøre. Du kan for 

eksempel ikke få visum for å arbeide. I så fall må du søke om en arbeidstillatelse.  

Det er viktig å dokumentere hva du skal gjøre mens du er i Norge. Hvis du skal på besøk kan du for 

eksempel legge ved et invitasjonsbrev fra familie eller venner, fødselsattest eller ekteskapsattest, 

eller billetter til et arrangement du skal på.  

3.3 Reise- og sykeforsikring  

Du må ha dokumentasjon på at du har reise- eller sykeforsikring som dekker utgifter for medisinsk 

behandling og hjemreise. Forsikringen skal gjelde for alle land i Schengen, og ha en minstedekning på 

30 000 Euro. Det finnes mulighet for å gjøre unntak fra dette vilkåret hvis du kan dokumentere at du 

har mye penger, eller dersom det er umulig for deg å få slik forsikring. Hvis du vil vite mer om 

unntakene kan du kontakte UDI.  

3.4 Innmelding i SIS og sikkerhetsvurderinger 

Du kan ikke være innmeldt i Schengen Informasjonssystem (SIS). Dette kan du være hvis du for 

eksempel ble utvist fra et land i Schengenområdet tidligere. Hvis du er usikker på om du er innmeldt i 

SIS, kan du ta kontakt med UDI eller det landet du kanskje er utvist fra. Har du flere spørsmål om 

utvisning og SIS-innmelding, kan du lese våre brosjyrer om dette eller ta kontakt med Jussbuss.  

Du kan også bli nektet visum hvis du blir sett på som en trussel for Norge eller andre lands offentlige 

orden, sikkerhet eller folkehelse. Dersom besøket innebærer en fare for mishandling av deg eller dine 

barn, kan du også bli nektet visum. Det er en høy terskel for at du skal nektes visum på grunn av 

dette.  

3.5 Tilstrekkelige midler  

Du må også vise at du har tilstrekkelige midler til kost og losji mens du er i Norge, samt til reisen. Det 

er ikke et bestemt beløp som er fastsatt for hvor mye som kreves, men utlendingsmyndighetene vil 

vurdere det konkret i din sak. Utlendingsmyndighetene har sagt at det på generelt grunnlag er nok å 

ha 500 kroner per dag du ønsker å være her. Det vil som regel kreves mindre dersom du skal bo hos 

venner eller familie, istedenfor på hotell. 

Hvis du skal besøke noen i Norge kan denne personen legge frem en garanti. Da sier personen i 

Norge at de skal dekke kostnadene du har. For å gjøre dette må personen fylle ut UDIs garantiskjema 

og ta med dette til politiet for å få stempel. Skjemaet finner dere på UDIs nettsider 

(https://www.udi.no/ord-og-begreper/garanti-for-visumbesok/). Hos politiet må denne også vise 
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frem gyldig identitetsbevis, siste måneds lønnsslipp, skatteoppgjør, og saldoutskrift fra bankkontoen. 

Det stemplede skjemaet må deretter sendes til deg, så du kan ha det med når du søker.  

Noen ganger kan UDI kreve at referansepersonen i Norge stiller garanti på 50.000 kr. Dette kan de 

gjøre unntaksvis, dersom det er tvil ved om du kommer til å returnere til hjemlandet etter at visumet 

løper ut. Slik garanti kan bare kreves når du skal besøke noen i Norge som ikke er din ektefelle eller 

dine barn.  

3.6 Søke fra  

For å kunne få visum må du søke fra riktig sted. I de fleste land skal du enten søke fra et VFS-kontor, 

ambassade eller konsulat. For å finne ut hvor du skal søke fra kan du gå inn på UDIs nettsider.  

3.7 Returforutsetninger  

Selv om du oppfyller alle vilkårene for visum over, kan utlendingsmyndighetene avslå søknaden 

dersom de ikke tror at du vil returnere etter at visumperioden er utløpt. Når ambassaden eller UDI 

tar denne vurderingen, ser de både på de generelle forholdene i landet ditt, og din private situasjon, 

altså dine individuelle forhold.  

3.7.1 De generelle forholdene i landet du kommer fra  

For å vurdere forholdene i landet ditt, har norske utlendingsmyndigheter delt alle visumpliktige land 

inn land i fire ulike grupper: grønn, gul, oransje, og rød gruppe. For å bestemme hvilken gruppe hvert 

land havner i, har de sett på om det er krig i landet, om mange flykter fra landet, om mange er fattige 

osv. Du har størst sjanse for å få visum dersom du kommer fra eller har oppholdstillatelse i et land i 

grønn gruppe, og minst sjanse hvis du kommer fra et land i rød gruppe.  

Grønn gruppe 

Som hovedregel blir visumsøknader fra borgere av disse landene innvilget. 

Land i grønn gruppe: Bahrain, Belize, Bolivia, Botswana, Ecuador, Fiji, Indonesia, Kina, Kuwait, 

Lesotho, Maldivene, Mosambik, Namibia, Nauru, Oman, Papua Ny-Guinea, Qatar, Russland, Sao 

Tomé og Principe, Saudi-Arabia, Surinam, Swaziland, Sør-Afrika og Zambia 

  

Gul gruppe  

Utlendingsmyndighetene anser det generelt sett å foreligge et høyt utvandringsutvandringspotensial 

til Norge og Schengen. En del visumsøknader fra borgere av disse landene blir derfor avslått. 

Land i gul gruppe: Angola, Armenia, Benin, Bhutan, Cuba, Dominikanske Republikk, Ekvatorial-

Guinea, Filippinene, Gabon, Guyana, Hviterussland, India, Jamaica, Jordan, Kambodsja, Kapp Verde, 

Kasakhstan, Kenya, Komorene, Laos, Madagaskar, Malawi, Mongolia, Myanmar, Sri Lanka, Tanzania, 

Thailand, Turkmenistan, Usbekistan, Vietnam og Zimbabwe 

 

Oransje gruppe  

Utlendingsmyndighetene anser at det er et vesentlig potensiale for utvandring til Norge og Schengen 

hvis man er fra disse landene. Det kan derfor være vanskelig for borgere av disse landene å få visum.  
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Land i oransje gruppe: Algerie, Aserbajdsjan, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Egypt, Ghana, 

Guinea-Bissau, Haiti, Iran, Jemen, Kamerun, Kirgisistan, Kongo Brazzaville, Kosovo, Libanon, Liberia, 

Mali, Marokko, Mauritania, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Senegal, Sentralafrikanske 

Republikk, Sierra Leone, Tadsjikistan, Tchad, Togo, Tunisia, Tyrkia og Uganda 

 

Rød gruppe  

Norske utlendingsmyndigheter anser det for å foreligge et betydelig utvandringspotensiale til Norge 

og Schengen. Det betyr at veldig mange fra disse landene ikke ønsker å returnere til hjemlandet. Som 

hovedregel er det derfor svært vanskelig for borgere av disse landene å få visum. 

Land i rød gruppe: Afghanistan, Demokratisk Republikk Kongo (DRC), Djibouti, Elfenbenskysten, 

Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Irak, Libya, Nord-Korea, Somalia, statsløse borgere, Sudan, Syria og 

Sør-Sudan 

 

3.7.2 Individuelle forhold  

Utlendingsmyndighetene skal også vurdere din individuelle situasjon. Det betyr at hvis du har dårlige 

generelle forutsetninger, kan dine individuelle forhold tale for at du bør få visum likevel. Det kan også 

være motsatt, at du kan ha gode generelle forhold, men dine individuelle forhold kan tale mot at du 

får visum.    

For å vurdere dine individuelle forhold ser UDI på hvor stor tilknytning du har til hjemlandet ditt. Da 

ser de på hvor gammel du er, om du er i arbeid, om du har familie eller eiendom, eller om du har 

andre økonomiske eller sosiale forpliktelser. Dersom du har hatt visum før, og reist tilbake i tide, er 

dette positivt. UDI ser også på om noen i din familie har flyttet til Europa. Når du søker er det lurt å 

dokumentere din individuelle tilknytning til hjemlandet. Dette gjelder også hvis du vil klage. Hvis det 

er andre ting i din sak som taler for at du har sterk tilknytning, enn det som er nevnt over, kan du 

også skrive om dette.  

 

3.7.3 Velferds- og samfunnsrelaterte hensyn  

Hvis utlendingsmyndighetene vurderer det slik at du har dårlige returforutsetninger, kan «velferds- 

og samfunnsrelaterte hensyn» tale for at du bør få visum likevel. Med «velferdshensyn» mener man 

typisk at familie bør kunne besøke hverandre. «Samfunnshensyn» typisk kan være aktuelt ved 

forretningsreiser. Hvor mye vekt utlendingsmyndighetene vil legge på disse hensynene varierer med 

hvilken gruppe ditt land tilhører.  

 

Velferdshensyn 

Dersom du har familie i Norge som du skal besøke, kan hensynet til familien i noen tilfeller være 

avgjørende for om du får visum. Det betyr mer hvis du skal besøke ektefelle, barn eller foreldre, enn 

annen familie. Hvor mye vekt velferdshensynets har, påvirkes av hvilken gruppe landet ditt er i. De 

ulike gruppene land og familierelasjoner vurderes slik:  
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 Grønn gruppe Gul gruppe  Oransje gruppe   Rød gruppe 

Foreldre/

barn 

Skal kunne besøke. 

Veier tungt, fører 

som hovedregel til 

innvilgelse, selv ved 

svake 

returforutsetninger 

Skal kunne besøke. Dette 

veier tungt og fører som 

hovedregel til innvilgelse, 

selv ved svake 

returforutsetninger 

Skal kunne besøke. Dette 

veier tung.  

Ekstra vekt ved alvorlig 

sykdom eller viktige 

begivenheter  

Kan i enkelte tilfeller bli 

innvilget. Da tillegges 

individuelle forhold større 

vekt enn de generelle. 

Spesielt tungtveiende ved 

dødsfall eller livstruende 

sykdom i nær familie 

Ektefeller/

samboer  

Skal kunne besøke. 

Veier tungt, fører 

som hovedregel til 

innvilgelse, selv ved 

svake 

returforutsetninger 

Skal kunne besøke. Dette 

veier tungt og fører som 

hovedregel til innvilgelse, 

selv ved svake 

returforutsetninger.  

Varigheten tillegges vekt. 

Samboere må 

dokumentere 2 års 

forhold  

Skal kunne besøke. Dette 

veier tung.  

Varigheten tillegges vekt.  

Samboere må 

dokumentere 2 års 

forhold. Hensynet har 

ekstra vekt ved alvorlig 

sykdom eller viktige 

begivenheter 

Velferdshensyn vektlegges 

som hovedregel ikke. Ved 

dødsfall eller alvorlig 

sykdom gjelder det 

samme som familie og 

barn 

Søsken  Skal kunne besøke. 

Veier tungt, fører 

som hovedregel til 

innvilgelse, selv ved 

svake 

returforutsetninger 

Ikke like sterkt hensyn, 

men visum kan innvilges. 

Personer eldre enn 35 

utgjør en mindre 

utvandringsrisiko. Større 

vekt hvis det er en spesiell 

anledning og om det er 

lenge siden sist dere 

møttes 

Ikke like sterkt hensyn, 

men visum kan innvilges. 

Personer eldre enn 35 

utgjør en mindre 

utvandringsrisiko. Større 

vekt hvis det er en spesiell 

anledning eller om det er 

lenge siden sist dere 

møttes 

Velferdshensyn vektlegges 

som hovedregel ikke. Ved 

dødsfall eller alvorlig 

sykdom gjelder det 

samme som familie og 

barn 

Fjernere 

slekt  

Hensynet er ikke 

tungtveiende for 

besøk av fjernere 

familiemedlemmer 

enn 

fetter/kusine/onkel

/tante. 

Besteforeldre/barnebarn 

vurderes likt som søsken. 

For andre slektninger har 

velferdshensyn mindre 

vekt.  

Større vekt hvis en spesiell 

anledning  

Velferdshensyn vektlegges 

som hovedregel ikke 

Velferdshensyn vektlegges 

som hovedregel ikke. Ved 

dødsfall eller alvorlig 

sykdom gjelder det 

samme som familie og 

barn 

Kjæreste  Tillegges vekt hvis 

dere har truffet 

hverandre personlig 

til sammen mer enn 

14 dager.  

Kan tillegges vekt hvis 

dere har truffet hverandre 

personlig til sammen mer 

enn 14 dager. 

Velferdshensyn vektlegges 

som hovedregel ikke 

Velferdshensyn vektlegges 

som hovedregel ikke 

Venner/tu

rister  

Kan innvilges, selv 

ved svake 

returforutsetninger. 

Hvis venner må det 

fremlegges 

invitasjon.  

Velferdshensyn gjør seg 

ikke gjeldende.  

Velferdshensyn vektlegges 

som hovedregel ikke 

Velferdshensyn vektlegges 

som hovedregel ikke 
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Hvis man skal besøke venner må det legges frem invitasjon fra den du skal besøke. For turister ser 

også utlendingsmyndighetene på tidligere reiser til andre Schengen-land, og reiser til land som 

Storbritannia, USA, Japan, Australia. Hvis du har fått visum der og reist tilbake i tide kan det være 

positivt. 

Uansett hva slags familie eller venner du skal besøke, bør du skrive om det i søknaden, og prøve å 

dokumentere forholdet hvis det er mulig.  

 

Samfunnsrelaterte hensyn 

Samfunnsrelaterte hensyn knytter seg til næringspolitiske og kulturelle interesser. Det kan for 

eksempel være forretningsreiser, turister, og besøk hos ideell, humanitær eller religiøs organisasjon 

og deltakere ved kulturelle arrangementer.  

Hvis du skal noe av dette kan du i en søknad eller klage trekke frem om du skal være en viktig 

deltager på et arrangement. Dersom det er spesielt viktig for arrangementet at nettopp du deltar, 

kan det også ha betydning. Hvilke samfunnsinteresser som besøket skal ivareta, kan også ha 

betydning. Det er viktig å vise at du ikke skal bedrive arbeid, ettersom det krever en arbeidstillatelse. 

For mer informasjon om dette kan du se vår brosjyre om arbeidstillatelse, eller ta kontakt med UDI.  

Også under vurderingen av samfunnsmessige hensyn, vil vekten av hensynet variere ut fra hvilket 

land du kommer fra. For flere spørsmål om dette hensynet ta kontakt med UDI. 
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4. Visumfrie land 
Reisende fra noen land kan komme til Norge uten å måtte ha visum. Det er fordi Norge og disse 

landene har en egen avtale. På grunn av dette trenger innbyggere fra disse landene kun pass for å 

reise til Norge.  

Land som kan reise til Norge visumfritt:  

Albania [4], Amerikas Forente Stater, Andorra, Antigua og Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, 

Belgia, Bermuda [1], Bosnia-Hercegovina [4], Brasil, Brunei, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Danmark, Dominica, El Salvador, Estland, Finland, Forente arabiske emirater, Frankrike, Georgia[4], Grenada, 

Guatemala, Hellas, Honduras, Hongkong [2], Irland, Island, Israel, Italia, Japan, Kiribati, Kroatia, Kypros, Latvia, 

Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Macao [3], Makedonia [4], Malaysia, Malta. Marshalløyene, Mauritius, 

Mexico, Mikronesia, Moldova [4], Monaco, Montenegro [4], Nederland, New Zealand, Nicaragua, Palau, 

Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Romania, St. Kitts og Nevis, St. Lucia, St. Vincent og Grenadinene, 

Salomonøyene, Samoa, San Marino, Serbia [4], Seychellene, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, 

Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Korea, Taiwan [5], Tonga, Trinidad og Tobago, Tsjekkia, Tuvalu, Tyskland, 

Ukraina [4], Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Vatikanstaten, Venezuela, Østerrike, Øst-Timor 

[1] Gjelder kun innehavere av BDTC (Bermuda)-pass. 

[2] Gjelder innehavere av Hongkong SAR-pass og BN(0) -pass. 
[3] Gjelder innehavere av Macao SAR-pass.  
[4] Gjelder innehavere av biometriske pass. 
[5] Gjelder kun for innehavere av pass utstedt av Taiwan som inneholder identitetskortnummer 

 

 

Hvis du er i Norge visumfritt gjelder de fleste av de samme reglene som for visum. Du kan være her 

90 dager i løpet av en periode på 180 dager. Du kan fordele dagene på flere besøk. EU har en 

kalkulator for å sjekke dette (https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en). Du må 

også ha pass som er gyldig minst tre måneder etter at du planlegger å forlate Norge. I tillegg må du 

vanligvis ha 500 kroner tilgjengelig per dag. Du kan også bruke garantist. Selv om du har lov til å reise 

inn i Norge, kan du ikke arbeide av den grunn alene. For mer om disse vilkårene se tidligere i 

brosjyren under punkt 3.  

Hvis du har hatt oppholdstillatelse i Norge og denne har gått ut, må du reise ut av Norge og 

Schengenområdet. Men du kan deretter reise inn i Norge igjen og være her i inntil 90 dager uten 

visum hvis du er fra et visumfritt land.   
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5. Klagemal  
Man kan klage på et avslag på visum. 

Fristen står i vedtaket, men er normalt tre uker fra det tidspunktet du fikk vedtaket. Hvis du ikke 

klager innen denne fristen, mister man retten til å klage. Man kan sende en midlertidig klage, hvor 

man forklarer at en mer utfyllende klage vil ettersendes og ber om utsatt frist. Ønsker du et 

eksempel på hvordan en slik fristavbrytende klage ser ut, se Jussbuss sine hjemmesider. 

Under er et forslag til hvordan en klage kan se ut. Du bør forsøke å dokumentere det du skriver i 

klagen ved for eksempel arbeidskontrakt, vigselsattest eller ligningsattest.  

Hvis noen andre enn den som har søkt om visum skal klage, må personen ha fullmakt. Man leverer 

klagen og fullmakten til den ambassaden som behandlet søknaden.  

Du må fylle ut det som er merket med kursiv selv. Hvis du legger ved vedlegg til klagen må disse 

merkes med vedleggsnummer, navn og referansenummer 

Din Utenriksstasjon/UDI 

Deres adresse 

Deres postnummer 

                                                                                                   Dato 

Ditt navn 

Din adresse 

 

Referansenummer (DUF-nummer): xxxx xx xxxx-xx 

KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM BESØKSVISUM – BORGER AV HJEMLAND – 

ETTERNAVN, FORNAVN, FØDSELSDATO 

 

Jeg viser til vedtak om avslag på søknad om besøksvisum av X Ambassade dato. Klagefristen ble satt 

til dato. Klagen er derfor fremmet i tide.  

 

Jeg vil komme med opplysninger i besøksvisumsaken. Jeg vil be om at det tas hensyn til at:  

 

- Opplysninger om hvorfor vilkårene for besøksvisum er oppfylt (se tidligere i brosjyren) eller hvorfor 

det bør gjøres unntak for vilkårene. Det vil stå i vedtaket hvorfor søknaden er avslått. 

 

Med vennlig hilsen, 

(Underskrift) 

Fornavn etternavn 

Vedlegg 1: Tittel 
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6. Saksgangen 
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7. Kontaktinformasjon  
 
UDI: 
Telefon: 23 35 16 00 
Postadresse: Utlendingsdirektoratet. Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo 
Nettside: www.udi.no 
 

UNE: 
Telefon: 21 08 50 00 
Postadresse: Utlendingsnemnda. Postboks 2108 Vika, 0125 Oslo 
Nettside: www.une.no 
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Jussbuss  

Skippergata 23, 0154 Oslo 

 

Saksmottak: 

Du kan ta kontakt med oss på telefon eller møte opp personlig i våre 

lokaler, innenfor våre saksmottakstider: 

Mandag 17:00-20:00 og tirsdag 10:00-15:00 

Telefon: 22 84 29 00 – Faks: 22 84 29 01 

www.jussbuss.no 

 


