
Fullmakt 

Fyll ut skjemaet dersom du vil at ein annan skal følgje opp søknaden på dine vegner. Vi kallar denne 
personen for fullmektig. Når du gjer ein annan person fullmakt, må du vere klar over at: 

• vi vender oss til fullmektigen din, ikkje til deg
• fullmektigen har rett til å sjå alle dokumenta i saka di
• vi sender vedtaket i saka di til fullmektigen, ikkje til deg
• du kan trekkje fullmakta når du måtte ønskje.

Dersom du vil gje ein annan person lov til å følgje opp saka (få fullmakt av deg), må du: 

• fylle ut dette skjemaet. Hugs å skrive under.
• ta kopi av passet ditt (sida med personlege opplysningar og underskrift) eller ei anna form for

godkjend legitimasjon der underskrifta er synleg.
• last opp det utfylte skjemaet med ein kopi av passet ditt i den elektroniske skjemaløysinga

vår, eller
• sende det utfylte skjemaet med ein kopi av passet ditt til:

Utlendingsnemnda, Postboks 2108 Vika, 0125 Oslo

Det tek vanlegvis ei veke frå du sender inn desse dokumenta til vi har registrert dei som mottekne 
i datasystemet vårt.
1 Informasjon om deg som gjev fullmakt til ein annan person 

Etternamn Førenamn 

Fødselsdato registrert i 
Noreg 

E-post DUF-nummer / referansenummer (dersom du har eit) 

2 Kva for sak gjeld det? 
Du kan krysse av for fleire alternativ 

Den noverande saka mi (gje opp kva for sak(er))___________________________________________ 

Mine tidlegare saker (gje opp kva for sak(er))________________________________________________

Saka til barnet mitt (hugs å fylle ut punkt 3) 

Viktig: I utgangspunktet gjeld ikkje fullmakta lenger når saka er avslutta i UNE. 
Fullmakta gjeld ikkje for søknader du leverer i framtida. Då må du levere ny fullmakt. 
Fullmakta gjeld heller ikkje for andre saker som du har under handsaming i UNE.



Etternamn Førenamn 

Fødselsdato registrert i Noreg DUF-nummer / referansenummer (dersom du har eit) 

3 Dersom fullmakta gjeld barnet ditt eller ein umyndig person som du har 
ansvar for
Bruk fleire skjema dersom det trengst. 

Person 1 
Etternamn Førenamn 

Fødselsdato registrert i Noreg DUF-nummer / referansenummer (dersom du har eit) 

Person 2 
Etternamn Førenamn 

Fødselsdato registrert i Noreg DUF-nummer / referansenummer (dersom du har eit) 

Person 3 

Person 4 
Etternamn Førenamn 

Fødselsdato registrert i Noreg DUF-nummer / referansenummer (dersom du har eit) 

4 Informasjon om personen du gjev fullmakta til (fullmektigen) 
UNE vil bruke adressa, telefonnummeret og e-postadressa til fullmektigen til å ta kontakt med han eller 
henne i den vidare klageprosessen. Difor er det viktig at du fyller ut desse opplysningane.

Etternamnet til fullmektigen Førenamnet til fullmektigen 

Postadressa til fullmektigen 

Postnummer Poststad Land 

Relasjon til klagaren (til dømes: Ektefelle, ven, osv.) Statsborgarskap 

Telefon E-post

Fødselsnummeret til fullmektigen (11  siffer) Fyll ut dersom fullmektigen skal kunne ta imot digital post frå UNE 

5 Underskrift 
Sted og dato Underskrifta til deg som gjev fullmakt til ein annan person
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