
 

Ektefelle, samboer eller partners 
utenlandsopphold 
Hvis du skal søke om permanent oppholdstillatelse og har 
familieinnvandringstillatelse med din ektefelle, samboer eller partner, 
må han eller hun fylle ut dette skjemaet.  

Personopplysninger 
 

Navn på den som søker om permanent oppholdstillatelse 

 

DUF-nr. 

 

Navn på ektefelle, samboer eller partner 

 

Underskrift ektefelle, samboer eller partner 

 

 

Utenlandsopphold siste tre år  

Før opp alle utenlandsreiser du som ektefelle, samboer eller partner til søkeren har gjennomført de siste 
tre årene. Fyll ut reisene kronologisk. Bruk et eget ark hvis du ikke får plass til alle reisene her.  
 

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 

    ☐ 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 

    ☐ Arbeid     ☐ Privat 

    ☐ Arbeid     ☐ Privat 
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