
Melding om straffbare  
forhold i utlandet, for deg som 
skal bli norsk statsborger

Hvem skal fylle ut skjemaet?
Dette skjemaet er for deg som har registrert en søknad eller 
melding om statsborgerskap på nett (Application Portal), og 
som har begått straffbare handlinger i utlandet. På grunn av 
hensynet til personvern kan du dessverre ikke registrere disse 
opplysningene på nett. 

Ta med alle straffbare forhold
Du har plikt til å fylle inn alle større og mindre straffbare for-
hold som kan få betydning for søknaden eller meldingen. Hvis 
du ikke gir oss alle opplysningene, kan det få konsekvenser 
for søknaden din. 

Hvor skal du levere skjemaet? 
Hvis du søker fra Norge, leverer du skjemaet hos politiet i 
Norge. Søker du fra utlandet, leverer du skjemaet til nærm- 
este norske utenriksstasjon. Du leverer skjemaet sammen 
med resten av dokumentene du skal levere sammen med 
søknaden.



Personopplysninger
Skriv navnet på samme måte som det står i Folkeregisteret. 
Hvis du ikke er registrert i Folkeregisteret, må du skrive navnet 
på samme måte som det står i reisedokumentet ditt.

Fornavn Mellomnavn

Etternavn Statsborgerskap

Fødselsdato (dag.måned.år) Eventuelt DUF-nummer

Straffbare forhold
Bruk eget ark hvis du trenger mer plass. 

Siktet eller tiltalt for straffbare forhold i utlandet
Du skal ikke svare på dette hvis du leverer melding for nordiske 
borgere.

Jeg er ikke siktet eller tiltalt for straffbare forhold i utlandet

Jeg er siktet eller tiltalt for straffbare forhold i utlandet
Landet jeg er under etterforskning i

Type straffbar handling jeg er siktet/tiltalt for 

Straffereaksjon

Bot
Hvilken informasjon du skal fylle ut om bøter er avhengig av hva 
slags søknad eller melding du skal levere

• Hvis du søker om statsborgerskap, skal du føre opp alle
bøtene dine. Du skal ikke føre opp forenklet forelegg.

• Hvis du er nordisk statsborger og skal levere melding om
statsborgerskap skal du ikke føre opp bøter.

• Hvis du er tidligere norsk statsborger og skal levere en mel-
ding for å få tilbake norsk statsborgerskap, skal du ikke føre
opp bøter.

Sum på bot / totalsum på bøter Totalt antall dager subsidiær fengselsstraff 

Måneden/året jeg fikk bot Landet jeg fikk bot i

Type straffbar handling jeg fikk bot for 



Har du betalt boten?
Ja

Nei. Forklar

Andre typer straff
Hvis du søker om statsborgerskap, skal du føre opp alle 
typer straffereaksjoner, men ikke hvis du fikk 

• påtaleunnlatelse, 
• overføring til behandling i konfliktråd, 
• straffutmålingsutsettelse eller 
• straffutmålingsfrafall

Hvis du er nordisk statsborger og skal levere melding om 
statsborgerskap, skal du fylle ut antall dager du har fått 
ubetinget fengsel, forvaring eller tvunget psykisk helsevern 
i løpet av de siste syv årene.

Hvis du tidligere hadde norsk statsborgerskap og skal leve-
re melding for å få det tilbake, skal du fylle ut antall dager 
du har fått 

• ubetinget fengsel, 
• forvaring, 
• tvunget psykisk helsevern, eller 
• straff som følge av særlige alvorlige forbrytelser som 

terror, folkemord eller forbrytelser mot menneskeheten 

etter at du mistet det norske statsborgerskapet.

Antall dager fengselsstraff

Måneden/året jeg ble straffet Landet jeg ble straffet i

Type straffbar handling jeg ble straffet for 

Har du sonet ferdig straffen/er prøvetiden over?
Ja

Nei, forklar



Underskrift 
Du må gi oss riktige opplysninger 

Hvorfor skal du gi oss opplysninger? 
• Vi trenger opplysninger om deg for å kunne behandle søk-

naden din. I noen tilfeller trenger vi også informasjon om 
familiemedlemmene dine, referansepersonen din, arbeids-
giveren din eller vertsfamilien din. 

• Vi har lov til å be om og behandle personopplysningene 
ifølge statsborgerloven § 29. 

Du har plikt til å gi oss korrekte opplysninger 
• Du må gi statsborgermyndighetene korrekte, oppdaterte og 

fullstendige opplysninger. 

• Hvis du får norsk statsborgerskap på bakgrunn av uriktige 
eller ufullstendige opplysninger, kan du miste det norske 
statsborgerskapet ditt. 

• Du kan bli straffet hvis du har gitt vesentlig uriktige eller 
åpenbart villedende opplysninger i saken din, enten med 
vilje eller grovt uaktsomt. Du kan også bli utvist fra Norge 
og Schengen. 

• Hvis du blir utvist, vil du også bli meldt inn i Schengen  
Information System (SIS), noe som betyr at du ikke kan 
reise inn i noen av Schengenlandene. 

Vi henter og deler opplysninger om deg 

Hvem innhenter UDI opplysninger fra? 
Vi kan hente inn nødvendige opplysninger fra andre offentlige 
etater, for eksempel politiet, skattemyndighetene, folkeregis-
teret, kommunene, NAV eller Lånekassen. Vi kan også hente 
inn opplysninger fra andre lands myndigheter, hvis dette er 
nødvendig og det ikke utsetter deg eller familien din for fare. I 
tillegg kan vi hente inn opplysninger fra offentlig tilgjengelige 
kilder, slik som nettsider og sosiale medier. 

Hvem deler vi opplysningene med? 
Statsborgermyndighetene har taushetsplikt. Vi kan bare utle-
vere personopplysningene dine hvis det står i loven at vi kan 



gjøre det eller hvis du samtykker til det. 

Vi passer på informasjonen vi har om deg 

Dette gjør vi med opplysningene dine 
• Vi lagrer opplysningene dine i registeret vårt, som saksbe-

handlerne har tilgang til. Da får du tildelt et registrerings-
nummer (DUF-nummer), hvis du ikke har det fra før.

• UDI og de andre etatene i utlendingsforvaltningen har
tilgang til de opplysningene om deg som er nødvendige for
å behandle søknaden din.

• Vi kan også bruke opplysningene dine i senere saker, for
eksempel hvis familiemedlemmene dine søker om familie-
innvandring.

• Vi oppbevarer opplysningene så lenge det er nødvendig
for å kunne utføre oppgavene våre. Deretter kan opp-
lysningene dine bli overført til Riksarkivet etter reglene i
arkivlova.

Du har disse rettighetene
Innsyn: Du har rett til å få innsyn om hvilke personopplysnin-
ger vi har registrert om deg, hvor de er hentet fra, til hvilke for-
mål (oppgaver) de blir brukt, om de har blitt gitt videre til noen 
andre, og i så fall, til hvem. 

Retting og sletting: Hvis du oppdager at UDI har registrert 
uriktige, utdaterte eller ufullstendige opplysninger om deg, kan 
du kreve at vi retter, sletter eller oppdaterer dem. 

Klage: Hvis du mener UDI ikke behandler personopplysnin-
gene dine på den måten regelverket krever, kan du klage til 
Datatilsynet i Norge. 

Jeg bekrefter at opplysningene jeg har gitt i dette skjemaet er 
korrekte og fullstendige. 

Sted Dato

Underskriften din. Må skrives for hånd
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