Skjema for å be om omgjering av eit vedtak som UNE har gjort
•
•
•

Fyll ut skjemaet.
Skriv ut skjemaet.
Skriv under på skjemaet og send det til:
Utlendingsnemna
Postboks 2108 Vika
0125 Oslo

Opplysningar om personen som førespurnaden gjeld. Fyll ut tabellen nøye.
DUF-nummer:
Namn (slik det er registrert i Noreg):
Fødselsdato (slik han er registrert i Noreg):
Fødselsnummer (dersom du har fått eit i Noreg) 11 siffer:
Kryss av for kva slags sak du ber om omgjering i:
Asyl
Familieinnvandring
Utvisning
Annan type sak (Kva for type/typar?)
Kva for land oppheld du deg i?
Dersom du er i Noreg,
skriv adressa:
Gjeld førespurnaden fleire personar? Skriv i så fall opp namn og DUF-nummer:

1

Nye opplysningar/Nye dokument
Vanlegvis krev UNE at du må ha nye opplysningar eller ny dokumentasjon for at vi skal
vurdere saka di på nytt. Les meir om omgjeringsførespurnader her. Bruk boksen under til å
gje opp kva som er nytt. Fortel kva dokumenta du har lagt ved, inneheld. Nummerer gjerne
dokumenta (1,2,3…). Legg ved eit ekstra skriv i tillegg dersom det er naudsynt.

2

Kan eg få bli i Noreg medan førespurnaden blir handsama?
Ein omgjeringsførespurnad gjev deg ikkje rett til opphald i Noreg. Du kan likevel be om å få bli
verande her medan UNE handsamar førespurnaden din. Du vil få svar på førespurnaden.
Dersom du oppheld deg i Noreg, ønskjer du å bli verande her medan UNE handsamar denne førespurnaden?
Ja

Nei

Fullmakt
Dersom førespurnaden gjeld ein annan person enn deg sjølv, må du leggje fram ei fullmakt. Ei
fullmakt gjev deg rett til å handle på vegner av ein annan. Du må òg leggje fram fullmakt dersom
du representerer vaksne familiemedlemmar. Fullmakta må gje deg rett til å be om omgjering. Her
finn du fullmaktsskjemaet.

Underskrift
Sted:

Dato:

Underskrift:
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