
Visa uten invitasjon for innbyggere registrert bosatt i Murmansk og Arkhangelsk fylker  

Russiske borgere som har registrert bosted i Murmansk eller Arkhangelsk fylker kan søke om visum til 

Norge uten en invitasjon. Dette gjelder også for personer som har midlertidig registrert 

bostedsadresse i disse fylkene, men kun for perioden vedkommende er registrert i fylkene.  

Søknader til denne type invitasjonsfri visum kan bare skje ved Visumsenteret VFS i Murmansk eller 

Arkhangelsk. 

Førstegangssøkere har mulighet til å søke om visum som er gyldig i ett år, og deretter henholdsvis 

tre- eller femårs visum dersom visumreglementet blir overholdt.  

Utstedelsen av visumet avhenger av formålet for visumet. Det vil si at visumet hovedsakelig må bli 

brukt til turer til Norge og opphold i Norge. Dersom dette formålet ikke blir overholdt, dvs. visumet 

blir misbrukt, kan det føre til en reduksjon i varigheten for visumperioden ved neste søknad, 

eventuelt også visumnekt i enkelte situasjoner. 

Visumet er et gir rett til innreise i Norge og Schengen-landene for en periode på opptil 90 dager.  

Visum som blir gitt etter de overnevnte forholdene gir i utgangspunktet ingen rett til å arbeide i 

Norge. 

For å søke om invitasjonsfritt visum, må du:  

1. Fylle ut skjemaet og betale visumgebyret på 35 euro, via Søknadsportalen (link) 

2. Fylle ut følgebrevet som blir sendt til deg via mail etter visumgebyret er registrert betalt 

3. Fremlegge gyldig pass som er gyldig i minst tre måneder etter visumperioden 

4. Fremlegge eventuelle tidligere pass, hvis tilgjengelig 

5. Fremlegge innenrikspass med navn og registrering, for alle søkere over 14 år  

6. Fremlegge original reiseforsikring med dekning på minst 30 000 euro, samt en rett kopi. 

Forsikringen må gjelde for alle Schengen-land i løpet av hele visumperioden 

7. Fylle ut et skjema med informasjon om tidligere reiser og reiseformål 

8. Mindreårige søkere må utover dette også fremlegge: 

- original fødselsattest samt en rett kopi 

- originalt samtykke fra foreldre eller foresatte som godkjenner barnets utreise, samt en rett 

kopi. Dersom barnet blir ledsaget, skal en kopi også fremlegges av foresattes eller ledsagers 

gyldige visum.  



Vær oppmerksom på at et visum utstedt til et barn kun kan gjelde for perioden begge foreldre har 

gitt samtykke til, og eventuelt gjelde like lenge som den korteste av foreldrenes visumperiode.  

Vær oppmerksom på at alle søkere må møte opp på visumsenteret i egen person. Det gjelder også 

mindreårige og eventuelle foresatte/ledsagere. 

Ved oppmøte på visumsenteret må søker ha med originale dokumenter samt rett kopi av disse.  

Normalt vil saksbehandlingstiden være 10 virkedager.  

For visum til barn under 18 år 

For å søke om visum til barn under 18 år, må du: 

- fylle ut visumsøknaden og betale visumgebyret på 35 euro, via Søknadsportalen (link) 

- fylle ut følgebrevet som vil bli sendt til deg via mail etter visumgebyret er registrert betalt 

- fremlegge original fødselsattest, samt rett kopi 

- fremlegge dokumentasjon i tilfeller hvor en forelder eller foresatt har gått bort eller blitt 

fratatt foreldreretten til barnet 

- dersom barnet reiser sammen med en av to foresatte, må originalt samtykke fra den andre 

foresatte fremlegges, samt rett kopi 

- dersom begge foreldre og barn søker om visum for samme periode er ikke samtykke 

nødvendig. Dersom en av de foresatte har visum fra en tidligere periode, må også originalt 

pass og visum fremlegges, samt rett kopi av den første siden og gyldige visum 

- Fylle ut et skjema med informasjon om tidligere reiser og reiseformål 

Barn under seks år er fritatt fra betaling av visumgebyr. 


