Spørsmål om forholdet mellom
ektefellene i saker om
familieinnvandring med ektefelle fra
Thailand
Du som søker om å få bo i Norge må svare på disse spørsmålene.
Personen du søker familieinnvandring i Norge med kan ikke svare på
dem for deg.
Hvis du trenger mer plass til å svare på ett eller flere spørsmål, kan
du bruke et annet ark i tillegg. Da må du huske å merke arket tydelig
med navnet ditt og fødselsdatoen din.

Personopplysninger om deg som søker om familieinnvandring
Fornavn

Mellomnavn

Etternavn

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

Statsborgerskap

Personopplysninger om den du søker familieinnvandring med
Fornavn

Mellomnavn

Etternavn

Fødselsnummer, D-nummer eller DUF-nummer

Spørsmål om forholdet mellom deg og ektefellen din
Det er viktig at du svarer så nøyaktig du kan på spørsmålene. UDI ser på svarene dine når vi behandler
søknaden din. Du skal svare på alle spørsmålene, og underskrive på den siste siden.

1. Hva gjør du til daglig?
Forklar hva du gjør til daglig, for eksempel om du har en jobb eller går på skole.

2. Hvordan er forholdet mellom deg og ektefellen din?

3. Når, hvor og hvordan møttes dere?

4. Har dere tilbragt tid sammen siden dere møttes?



Ja



Nei

Hvis du krysset av for ja må du skrive hvor og når dere har tilbrakt tid sammen

5. Har dere bodd sammen?



Ja



Nei

Hvis du krysset av for ja må du skrive hvor og når, hvor og hvor lenge dere har bodd sammen

6. Var dere i slekt før dere giftet dere?



Ja



Nei

Hvis du krysset av for ja må du forklare på hvilken måte dere var i slekt før dere giftet dere

7. Hvilket eller hvilke språk snakker dere sammen?

8. Hvem fridde og hvordan skjedde frieriet?

9. Var ekteskapet arrangert?



Ja



Nei

Hvis du krysset av for ja må du forklare på hvem som arrangerte ekteskapet

10. Var begge på samme sted da dere giftet dere?



Ja



Nei

11. Hvor og hvordan ble ekteskapet deres offisielt registrert?

12. Var det noen som betalte medgift?



Ja



Nei

Hvis du krysset av for ja må du forklare hva medgiften var og hvem som betalte den

13. Feiret dere at dere giftet dere?



Ja



Nei

Hvis du krysset av for ja må du forklare hvor dere hadde festen og når den var

14. Ble ekteskapet deres anerkjent av dine foreldre?



Ja



Nei

15. Ble ekteskapet deres anerkjent av foreldrene til ektefellen din?



Ja



Nei

16. Har dere vært på bryllupsreise?



Ja



Nei

Hvis du krysset av for ja må du forklare hvor dere dro og når det var

17. Hvordan og hvor ofte har dere kontakt med hverandre?

18. Har du eller ektefellen din vært gift tidligere?



Ja



Nei

Hvis du krysset av for ja må du forklare på hvem dere har vært gift med, i feltene nedenfor
Hvis du trenger mer plass kan du skrive det på et ark og legge det ved
Fornavn

Etternavn

Alder

Fødested

Bosted

19. Har dere barn sammen?



Ja



Nei

Hvis du krysset av for ja må du fylle ut informasjon om dem i feltene nedenfor
Hvis du trenger mer plass kan du skrive det på et ark og legge det ved
Fornavn

Etternavn

20. Venter dere barn sammen?



Ja



Nei

Alder

Fødested

Bosted

21. Har du eller ektefellen din barn fra tidligere som ikke er deres felles barn?



Ja



Nei

Hvis du krysset av for ja må du fylle ut informasjon om barna i feltene nedenfor
Hvis du trenger mer plass kan du skrive det på et ark og legge det ved
Fornavn

Etternavn

Alder

Fødested

Bosted

22. Har du venner eller familie som bor i Norge?



Ja



Nei

Hvis du krysset av for ja må du fylle ut informasjon om dem i feltene nedenfor
Hvis du trenger mer plass kan du skrive det på et ark og legge det ved
Fornavn

Etternavn

Alder

Fødested

Bosted

Underskriften til deg som søker om familieinnvandring


Jeg bekrefter at alle svarene mine i dette skjemaet er sanne



Jeg vet at det er straffbart å gi uriktige opplysninger i forbindelse med en søknad om
familieinnvandring



Jeg vet at UDI kaller tilbake oppholdstillatelsen min hvis jeg gir uriktige opplysninger

Sted og dato

Underskrift

