
Kjønn Dato du kom til Norge

Statsborgerskap (oppgi alle)

Sivilstatus

Sted og dato for siste endring i sivilstatus

Fødselsdato (dag.måned.år) Fødeby/-sted Fødeland

Etternavn Fornavn

Mellomnavn Eventuelt tidligere navn/etternavn

Adresse        Postnummer Poststed

Mobilnummer E-post

Søknad om permanent oppholdstillatelse
Dato Søknadssted

stemplet av  
politidistriktet eller
utenriksstasjonen

Bilde

DUF-nummer

Betalt gebyr i NOK

       Mann       Kvinne

     Ugift      Gift/partner       Samboer       Separert       Skilt       Enke/enkemann

GP-7111 B    

UDI vil bruke telefonnummeret ditt og e-postadressen din til å ta kontakt med deg i den videre 
søknadsprosessen i denne og fremtidige søknader. Det er derfor viktig at du fyller ut disse feltene. Hvis 
svaret på søknaden ikke skal sendes til adressen som er registrert i folkeregisteret, må du skrive inn 
adressen svaret skal sendes til.

1    Personopplysninger
Navnet skal skrives som i Folkeregistret. Hvis du ikke er registrert i folkeregistret, må navnet skrives 
som i reisedokumentet.

2    Kontaktinformasjon

Hver søker skal fylle ut ett skjema, også de som er under 18 år eller 
umyndiggjort. Bruk blokkbokstaver og fyll ut alle felter som gjelder deg 
(søkeren) og oppholdsgrunnlaget ditt. 

I tillegg til skjemaet må du legge ved dokumentene som er listet opp i 
sjekklisten du finner på www.udi.no/sjekklister. Hvis søknaden din
mangler opplysninger, kan saksbehandlingstiden bli lenger.  



4   Den nåværende tillatelsen din (den siste gyldige tillatelsen din)
Hva er grunnlaget for tillatelsen? 

Er grunnlaget for tillatelsen din fortsatt til stede?

a  Når grunnlaget for tillatelsen er familieinnvandring
Fyll ut opplysninger om den personen du har en tillatelse til familieinnvandring med

5   Opplysninger om den nåværende tillatelsen din

Kjønn Fødselsdato (dag.måned.år) Fødeland Statsborgerskap (oppgi alle)

Eventuell annen adresse

Postnummer Poststed Eventuelt norsk personnummer

Telefonnummer E-post

Bor dere på samme adresse?

Etternavn Fornavn

Mellomnavn Eventuelt tidligere navn/etternavn

3   Identitets-/reisedokument
Reisedokument Nummeret på reisedokumentet Gyldig til (dag.måned.år)

Land der dokumentet er utstedt Utstedelsesmyndighet

Oppgi andre personer som er ført inn i reisedokumentet ditt. Bruk eget ark dersom du har behov for det.

Hvis du ikke har et reisedokument, kan du føre opp andre dokumenter som gir opplysninger om 
identiteten din, for eksempel nasjonalt identitetskort. Legg gjerne ved forklaring på eget ark.

Pass fra hjemlandet
Reisebevis, utlendingspass eller liknende
Har ikke reisedokument

      Ja       Nei, forklar:

       Mann       Kvinne

      Ja       Nei, av følgende grunn:

Familieinnvandring Arbeid Beskyttelse Annet



6   Straffbare forhold

7   Gjennomført opplæring i norsk og samfunnsfag
Fylles ut hvis du er mellom 16 og 55 år, og du fikk den første oppholdstillatelsen som danner grunnlag 
for permanent opphold, etter 1. september 2005.

Har du gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap?
         

b  Når grunnlaget for tillatelsen er et arbeidsforhold
Firmanavn Organisasjonsnummer

Firmaets adresse Firmaets telefonnummer

Stillingstittel (eventuelt type arbeid) Stillingsprosent             

Fyll ut hvor lenge arbeidskontrakten din varer 

Har det skjedd endringer i arbeidsforholdet ditt siden forrige søknad (for eksempel i stillingsprosent)?
   Fast stilling med ubegrenset varighet Alternativt, fra dato:                      Til dato:

   Nei Ja, forklar: 

   100 % Annet:           %

Er du under etterforskning for straffbare forhold? 
   

Hvis ja, i hvilket politidistrikt/land?

Er du tidligere straffet i Norge eller i utlandet? Hvis ja, når og hvor ble du straffet?

Utlendingsloven krever at det ikke kan være forhold som gir oss grunn til å nekte deg adgang til Norge, 
opphold eller arbeid her. En slik grunn kan være en dom for straffbare forhold. Hvis du er under tiltale, 
kan UDI vente med å behandle søknaden din til det straffbare forholdet er avgjort.

Straffereaksjon Type straffbar handling

Er straffen oppgjort/ferdigsonet (prøvetiden over)?

      Ja      Nei

      Ja      Nei

   Bot (størrelse): Fengselsstraff (dager):
- ikke eldre enn to år - Betinget fengsel. Ikke eldre dom enn fem år 

- Ubetinget fengsel. Ikke eldre enn 10 år

      Ja      Nei, forklar

Ja. Husk å legge ved deltakerbevis.
Nei. Husk å legge ved dokumentasjon for fritak fra kommunen. UDI 
kan ikke vurdere om du skal få unntak fra dette kravet.



9   Fullmakt

8   Utenlandsopphold  
Før opp alle utenlandsreiser du har gjennomført de siste tre årene. Fyll ut reisene kronologisk. Bruk 
eget ark hvis du ikke får plass til alle reisene her. Hvis du har tillatelse som faglært og reist mer enn syv 
måneder i løpet av de siste tre årene på grunn av arbeidsreiser, må du dokumentere at reisene er  
jobbrelatert

Utreisedato fra Norge
(dag.måned.år)

Innreisedato til Norge
(dag.måned.år)

Antall 
fraværsdager

Oppholdsland Formål med reisen

      Arbeid      Privat

      Arbeid      Privat

      Arbeid      Privat

      Arbeid      Privat

      Arbeid      Privat

      Arbeid      Privat

      Arbeid      Privat

      Arbeid      Privat

      Arbeid      Privat

      Arbeid      Privat

      Arbeid      Privat

      Arbeid      Privat

      Arbeid      Privat

Jeg vet at henvendelser fra utlendingsmyndighetene vil bli rettet til fullmektigen min, og at han 
eller hun får innsyn i saken min. 
Jeg vet at fullmektigen min vil få vedtaket i stedet for meg.
Jeg gir følgende person fullmakt til å opptre på mine vegne i forbindelse med søknaden min.

Fullmektigens etternavn Fullmektigens fornavn

Fullmektigens adresse Postnummer Poststed

Land Telefon Mobiltelefon E-post



Sted og dato Underskriften din

10  Underskrift
Opplysningene vil bli registrert i Utlendingsdirektoratets databaser. Opplysningene kan også benyttes 
ved senere søknader og ved søknader fra familiemedlemmer. 

Opplysningene dine kan bli utlevert til andre relevante myndigheter for kontroll og utdyping av de 
opplysningene du har gitt. Ved behov vil vi også innhente opplysninger om deg fra andre norske og 
utenlandske myndigheter, herunder også politimyndigheter. Dette vil ikke skje dersom hensynet til 
sikkerheten din tilsier det. Hvis du får innvilget tillatelse, vil informasjon om dette bli overført til 
folkeregisteret.

Det er straffbart å gi vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger, herunder fortielse av 
opplysninger av vesentlig betydning. Brudd på utlendingsloven eller norsk straffelovgivning kan i tillegg 
til straff medføre bortvisning eller utvisning og innmelding i Schengen Information System. Tillatelse 
som blir gitt på bakgrunn av uriktige eller ufullstendige opplysninger kan tilbakekalles.

UDI vil bruke telefonnummeret ditt og e-postadressen din til å ta kontakt med deg i den videre 
søknadsprosessen i denne og fremtidige søknader. Det er derfor viktig at du krysser av for at du godtar 
å motta informasjon om saken din på sms og/eller e-post. 

Jeg bekrefter at opplysningene som er gitt i denne søknaden er korrekte og fullstendige. 

      Jeg godtar å motta informasjon om saken min på sms og/eller e-post. 

11  Når søkeren er barn eller umyndiggjort
Alle barn over syv år som er i stand til å danne seg egne synspunkter, og som blir berørt av en 
avgjørelse etter utlendingsloven, har rett til å få informasjon og å uttale seg i saken. Barn som er i stand 
til det skal undertegne søknaden. Foreldre/verger må samtykke hvis du (søkeren) ikke er myndig.
Dersom foreldreansvaret er delt må begge foreldre samtykke.

Sted og dato Foreldre/verges underskrift

Sted og dato Foreldre/verges underskrift

Merknader for politiet eller utenriksstasjonen
Er barnet informert om hva søknaden gjelder? Er barnet gitt en mulighet til å uttale seg?

Har det vært gjennomført intervju eller samtale med barnet?
      Ja      Nei       Ja      Nei

      Ja      Nei
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