
Fullmakt 
Fyll ut skjemaet hvis du vil at noen andre skal følge opp søknaden på dine vegne. Vi kaller denne personen for 
fullmektig. Når du gir en annen person fullmakt, må du vite at: 

• vi henvender oss til fullmektigen din, ikke til deg
• fullmektigen har rett til å se alle dokumentene i saken din
• vi sender vedtaket i saken din til fullmektigen, ikke til deg
• du kan trekke tilbake fullmakten når du ønsker

Hvis du vil gi en annen person lov til å følge opp saken din (få fullmakt av deg), må du: 
• Fylle ut dette skjemaet. Husk å underskrive.
• Ta kopi av passet ditt (den siden med personlige opplysninger og underskrift) eller annen godkjent

legitimasjon hvor underskriften din er synlig.
• Last opp det utfylte skjemaet sammen med kopi av passet ditt i vår elektroniske skjemaløsning,

eller
• Send det utfylte skjemaet og en kopi av passet ditt til

Utlendingsnemnda, Postboks 2108 Vika, 0125 Oslo

Det tar vanligvis en uke fra du sender inn disse dokumentene til vi har registrert at vi har mottatt dem i 
datasystemet vårt. 

1 Informasjon om deg som gir fullmakt til en annen person 
Etternavn Fornavn 

Registrert fødselsdato i 
Norge 

E-post DUF-nummer / referansenummer (hvis du har) 

2 Hvilken sak gjelder det? 
Du kan krysse av for flere alternativer 

Min nåværende sak  (oppgi hvilken/hvilke saker)___________________________________________ 

Mine tidligere saker (oppgi hvilken/hvilke)________________________________________________ 

Barnet mitt sin sak (husk å fylle ut punkt 3) 

  Viktig: Som utgangspunkt gjelder ikke fullmakten lenger når saken er avsluttet i UNE. 
  Fullmakten gjelder ikke søknader du leverer i fremtiden. Da må du levere ny fullmakt.
  Fullmakten gjelder heller ikke for andre saker du har til behandling i UNE.



Etternavn Fornavn 

Registrert fødselsdato i Norge DUF-nummer / referansenummer (hvis du har) 

 

3 Hvis fullmakten gjelder saken til barnet ditt eller en umyndig person du har 
ansvaret for 

         Bruk flere skjemaer ved behov. 
 

Person 1 
Etternavn Fornavn 

Registrert fødselsdato i Norge DUF-nummer / referansenummer (hvis du har) 

 

Person 2 
Etternavn  Fornavn 

Registrert fødselsdato i Norge 
 

DUF-nummer / referansenummer (hvis du har) 

 

Person 3 
 
 
 
 
 
 
 

Person 4 
Etternavn Fornavn 

Registrert fødselsdato i Norge DUF-nummer / referansenummer (hvis du har) 

 
4 Informasjon om personen du gir fullmakten til (fullmektigen) 

 

UNE vil bruke adressen, telefonnummeret og e-postadressen til fullmektigen til å ta kontakt med ham eller 
henne i den videre klageprosessen. Derfor er det viktig at du fyller ut dette. 

 

 
Fullmektigens etternavn 
 
 
 

Fullmektigens fornavn 

Fullmektigens postadresse 
 
 
 
Postnummer 
 
 
 

Poststed Land 

Relasjon til klageren (eksempel: Ektefelle, venn, etc.) 
 
 
 

Statsborgerskap 

Telefon 
 
 

E-post 

Fullmektigens fødselsnummer (11  siffer) Fyll ut hvis fullmektigen skal kunne motta digital post fra UNE 
 
 
 
 

 
 

5 Underskrift 
Sted og dato Underskriften til deg som gir fullmakten til en annen person 
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