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Skjema for å be om omgjøring av UNEs vedtak 

• Fyll ut skjemaet.
• Skriv ut skjemaet.
• Påfør underskrift og send skjemaet til: Utlendingsnemnda

Postboks 2108 Vika,
0125 Oslo

Opplysninger om den personen henvendelsen gjelder. Fyll ut tabellen nøye. 
DUF-nummer: 
Navn (slik det er registrert i Norge): 
Fødselsdato (slik det er registrert i Norge): 
Fødselsnummer (hvis du har fått det i Norge) 11 siffer: 
Kryss av for hva slags sak du ber om omgjøring i: 

 Asyl 
 Familieinnvandring 
 Utvisning 
 Annen type sak (Hvilke/hvilken?) 

Hvilket land oppholder du deg i? 
Hvis du er i Norge, skriv adressen: 

Gjelder henvendelsen flere personer? Skriv i så fall navn og DUF-nummer: 
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Nye opplysninger/Nye dokumenter 

UNE krever normalt at du har nye opplysninger eller ny dokumentasjon for at vi skal vurdere 
saken på nytt. Les mer om omgjøringsanmodning her . Angi hva som er nytt i boksen under. 
Fortell hva dokumentene du har lagt ved inneholder. Nummerer gjerne dokumentene 
(1,2,3….) Legg i tillegg ved et ekstra skriv hvis det er nødvendig. 

https://www.une.no/saken-din/omgjoringsanmodning/
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Kan jeg få bli i Norge mens henvendelsen behandles? 

En anmodning om omgjøring gir deg ikke rett til å oppholde deg i Norge. Du kan likevel be om å få bli 
her mens UNE behandler henvendelsen din. Du vil motta svar på henvendelsen. 

Hvis du oppholder deg i Norge, ønsker du å bli her mens UNE behandler denne henvendelsen? 
 Ja         Nei 

Fullmakt 

Hvis henvendelsen gjelder en annen enn deg selv, må du legge frem en fullmakt. En fullmakt gir deg 
rett til å opptre på vegne av en annen. Du må også legge frem fullmakt dersom du representerer 
voksne familiemedlemmer. Fullmakten må gi deg rett til å be om omgjøring. Her finner du 
fullmaktsskjema. 

Sted: Dato: Underskrift: 

https://www.une.no/globalassets/skjemaer/fullmaktskjema.pdf
https://uneno-staging-red.azurewebsites.net/hvordan-une-behandler-saken-din/skjemaer/
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