
Skjema for asylsøkere som ønsker 
arbeidstillatelse 
Dette skjemaet gjelder deg som er asylsøker og som ønsker å 
arbeide mens saken din er til behandling. Du må levere skjemaet 
og identitetsdokumenter til politiet der du bor. Du skal fylle ut alt 
frem til punktet «Skal fylles ut av politiet». 

Informasjon om deg som søker 
Fornavn Mellomnavn 

Etternavn Fødselsdato (dd.mm.åååå) 

DUF-nummer Statsborgerskap 

Adresse Postnummer Sted 

Telefonnummer E-postadresse

Reisedokument 
Har du levert inn godkjent reisedokument eller nasjonalt identitetskort? 

☐ Ja, skriv hvilke

☐ Nei. Da må du ta med deg pass når du leverer dette skjemaet til politiet.

For noen land godtar vi også andre dokumenter 
Hvis du er fra Aserbajdsjan, Serbia, Kroatia, Makedonia, Bosnia, Albania og 
Montenegro kan du levere nasjonalt ID-kort.  
Hvis du er fra Kosovo kan du levere nasjonalt ID-kort og UMNIK ID. 
Hvis du er fra Russland kan du levere innenrikspass, fra Kina kan du levere 
Shenfengzhen som er utstedt etter 2004 og fra Iran kan du levere Kart-e-Melli. 
Hvis du er fra Somalia trenger du ikke å levere noen dokumenter. 

Underskriften til deg som søker 

Sted og dato Underskriften din 



 

Skal fylles ut av politiet 
Søkeren kan få rett til å ta arbeid inntil søknaden er avgjort (se utlendingsloven § 94, 
utlendingsforskriften § 17-26 og RS 2010-180).  
Sett kryss der vilkårene er oppfylt. Skjemaet skal tas imot selv om ikke alle vilkårene er oppfylt.  

☐ Søkeren har vært til asylintervju. 

☐ Det er ikke tvil om identiteten til søkeren. Søkere fra enkelte land har andre 
krav til identitet, se RS 2010-180V. 

☐ Det er ikke fattet vedtak om at søkeren skal bortvises. 

☐ Søkeren skal ikke returneres etter Dublin-avtalen. 

Stempel fra politiet 
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