Søknadsveiledning
Brexit-dagen - 29. mars 2019

Oversikt
Hvis du er en EU-borger og bor på Jersey, må du og
din familie søke på skjemaet Jersey EU Settlement
Scheme (skjema for søknad om bosetting) hvis dere vil
fortsette å bo her etter 31. desember 2020.

Barn født eller adoptert etter 31. desember 2020,
og fremtidige pårørende, vil også få sine rettigheter
beskyttet. Familiemedlemmer som ikke er EU-borgere,
må bevise sitt slektskap til en EU-borger som bor her.

Jersey EU Settlement Scheme gjelder for alle EUborgere som bor på Jersey samt deres nære
familiemedlemmer. Familiemedlemmene trenger ikke å
være fra EU; de kan komme fra hvor som helst i verden
og må fylle ut sitt eget søknadsskjema.

Hva kreves?

Jersey EU Settlement Scheme har ingen innvirkning på
dine bolig-, arbeids- og helsetjenester.

Søknadsskjemaet skal fylles ut med grunnleggende
informasjon om deg og dine familiemedlemmer, slik
som: navn, adresser, passnumre, nasjonale ID-kort
og personnumre.

Du trenger ikke å søke dersom du er irsk eller britisk
statsborger.

•	Forsikre deg om at du har gyldig pass eller nasjonalt
ID-kort.

Hvis du har vært bosatt på Jersey i mer enn 5 år, vil
du være berettiget til permanent oppholdstillatelse.
Hvis du har vært bosatt her i mindre enn 5 år, er du
berettiget til midlertidig oppholdstillatelse.
Du må fylle ut et kort søknadsskjema på nett. Du får
hjelp på telefon eller personlig hvis du trenger det.

•	Du må vite måneden og året du ankom til Jersey.
• D
 u blir pålagt å opplyse om eventuelle straffbare
handlinger som du har begått i alle land da dette
vil bli undersøkt for alle søkere og pårørende.
Manglende redegjørelse om straffbare handlinger
kan påvirke søknaden din.

Nære familiemedlemmer som ikke er bosatt på Jersey
innen 31. desember 2020, vil kunne gjenforenes med
sitt EU-familiemedlem på Jersey på et hvilket som
helst tidspunkt i fremtiden så lenge familietilknytningen
fortsatt eksisterer.

Mer informasjon
www.gov.je/brexit | settledstatus@gov.je | 01534 447900
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1. S
 kjema for søknad om bosetting finnes på internett.
For å få tilgang til skjemaet, gå til www.gov.je
eller www.one.gov.je ved hjelp av en datamaskin,
bærbar PC eller smarttelefon.

4.	
En saksbehandler kontakter deg for å avtale en
tid du og din familie kan møtes for å fremlegge
identitetsdokumenter og annen informasjon som
kan være nødvendig.

2.	
Velg Jersey EU
søknadsskjema.

5.	Du må enten møte hos departementet Customer
and Local Services i La Motte Street eller hos Jersey
Customs and Immigration i Maritime House. Dette
er for å levere identitetsdokumenter til verifisering.
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3.	
Fyll ut søknadsskjemaet og betal på nett. Det
koster £ 25 per voksen og £ 12,50 per barn under
16 år.
	Du kan også søke på nett hos Customer and Local
Services-departementet i La Motte Street.
	Hver enkelt EU-statsborger som har fylt 16 år må
fylle ut eget søknadsskjema.
	Barn under 16 år må bare inngå i søknaden til én
forelder eller verge.

	Hver søker, og eventuelle pårørende som er oppført
i søknaden din, må møte personlig for å presentere
nødvendig dokumentasjon. Barn under 16 år
må fremlegge fødselsattest og gyldig pass eller
nasjonalt identitetsdokument.
6.	
Du vil motta et bekreftelsesbrev
bosettingsstatus på e-post eller brev.
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Personvernerklæring
Jersey Customs and Immigration Service (JCIS) fungerer som en “kontrollør” av informasjonen din og vil bruke det du
oppgir på en måte som overholder Data Protection (Jersey) Law 2018 (lov om databeskyttelse).
Av hensyn til Jersey EU Settlement Scheme (skjema for søknad om bosetting), har vi elektronisk tilgang til personlig
informasjon fra Social Security Department for å lette lovlig saksbehandling av bestemt informasjon. Dette inkluderer
personnummer (SSN), fødselsdato, bostatus, bidragshistorikk og informasjon knyttet til eventuelle fordringer. JCIS vil
også bruke informasjonen til å gjennomgå strafferegistre.
Vi vil ikke kunne innvilge deg en status under Jersey EU Settlement Scheme med mindre vi har tilstrekkelig informasjon
samt din tillatelse til å bruke denne informasjonen etter behov.
Vi må muligens informere om din innvandringsstatus til andre offentlige departementer, byråer og organer på
Jersey. Eksempler på dette inkluderer, men er ikke begrenset til: politi og politimyndigheter, domstoler samt toll- og
innvandringsmyndigheter i Storbritannia og på øyene.
For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonen din og hvilke rettigheter du har, se Jersey Tollvesens
retningslinjer for personvern og tilbakeholdingsplan. Klikk her.

Mer informasjon
www.gov.je/brexit | settledstatus@gov.je | 01534 447900
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