Søknad om alternativ mottaksplass
Du skal fylle ut dette skjemaet hvis du søker om alternativ
mottaksplass.
Hvis du bor på asylmottak kan du få hjelp av de ansatte på
mottaket til å fylle ut skjemaet og sende det inn for deg.
Du skal sende søknaden til UDI Regionkontor Indre Østland,
Postboks 1253, 2806 Gjøvik.
Du kan lese mer om alternativ mottaksplass i retningslinje
UDI 2020-005.

Søknaden gjelder
meg selv
ektefellen/samboeren min
barnet mitt/barna mine

Informasjon om deg som søker
Hovedsøker
Fornavn
Etternavn
DUF-nummer

Fødselsdato

Navnet på mottaket du bor på eller privatadressen du bor på

Familiemedlemmer du søker sammen med
Hvis du søker for flere enn det er satt av plass til, må du
legge ved et eget ark.
Person
1
2
3
4
5

Navn

DUF-nummer eller personnummer

Kommunen jeg ønsker å bo i

Hvorfor vil du bo i kommunen?
Kryss av for det som gjelder deg/dere, legg ved informasjonen
vi ber om, og send det inn sammen med dette skjemaet.

Jeg har nær familie i kommunen, som jeg
ønsker å bo sammen med
Jeg har ektefelle eller samboer som er bosatt i kommunen
(se utlendingsloven §§ 40 41). Jeg fyller ut informasjon om
dem på neste side.
Jeg er et barn under 18 år som har mor og/eller far som er
bosatt i kommunen. Jeg fyller ut informasjon om dem på
neste side.
Jeg er mor/far til barn under 18 år som er bosatt i kommunen.
Jeg fyller ut informasjon om barnet/barna på neste side.
Jeg har foreldre eller barn som er sterkt pleietrengende som
er bosatt i kommunen, og som jeg ønsker å ta vare på. Jeg
fyller ut informasjon om dem på neste side og legger ved en
legeerklæring eller liknende som bekrefter dette.
Jeg er sterkt pleietrengende og har foreldre eller barn som er
bosatt i kommunen, og som jeg ønsker skal ta vare på meg.
Jeg fyller ut informasjon om dem på neste side og legger ved
en legeerklæring eller lignende som bekrefter dette.
Jeg er enslig mindreårig og har nær familie eller andre
omsorgspersoner som bor i kommunen. Jeg legger ved
dokumentasjon/forklaring som bekrefter familierelasjonen
eller forholdet mitt til omsorgspersonen.

Jeg har behov for tilpassingar
Jeg trenger helsehjelp eller psykososial oppfølging i
kommunen, eller skal fortsette en behandling jeg er i gang
med. Jeg legger ved en legeerklæring eller liknende som
bekrefter dette.
Jeg har tidligere hatt refleksjonsperiode eller midlertidig
oppholdstillatelse som mulig offer for menneskehandel
(i samsvar med utlendingsforskriften § 8-3 første og
annet ledd), og får fortsatt oppfølging fra kommunen og/
eller har sterk tilknytning til kommunen. Jeg legger ved
dokumentasjon/forklaring på hvorfor jeg bor i kommunen og
hvor lenge jeg har bodd der.

Ønsker du å bo sammen med familie eller
en omsorgsperson som er bosatt eller
skal bli bosatt i kommunen?
Fyll ut personopplysningene til familiemedlemmet eller
omsorgspersonen du ønsker å bo sammen med.
Fornavn
Etternavn
DUF-nummer eller personnummer
Familierelasjon
Adresse
Postnummer Poststed

Du som er familiemedlem eller omsorgsperson
og den søkeren skal bo hos
Jeg bekrefter at søkeren skal bo sammen med meg på
adressen som er fylt ut ovenfor.

Sted

Dato

Underskriften til deg/dere som søkeren skal bo hos

Andre opplysninger
Hvis du, representanten din eller en mottaksansatt har andre
opplysninger som kan ha betydning for søknaden, kan dere
skrive dem i ruten under eller på et eget ark og legge ved
søknaden.

Registrering og utlevering av personopplysninger
når du søker om alternativ mottaksplass
Mottaket og UDI kan behandle personopplysninger om deg
som er nødvendige for at UDI skal kunne behandle søknaden
din om alternativ mottaksplass.
Du finner mer informasjon om hvordan UDI bruker
personopplysningene dine i Utlendingsdirektoratet (UDI) sin
personvernerklæring.

Bekreftelse og underskrift
UDI vil utlevere personopplysninger om meg/oss til
kommunen som er nødvendige for om jeg/vi kan få tildelt
alternativ mottaksplass. Det kan for eksempel være
opplysninger om
•
•
•
•
•
•

navn
fødselsdato
statsborgerskap
kjønn
familierelasjoner
tilretteleggingsbehov

Jeg er informert om og klar over mine rettigheter som
registrert etter personvernforordningen, for eksempel retten til
å kreve innsyn eller retting av personopplysningene mine.
Hvis du søker om alternativ mottaksplass for flere enn deg
selv og som er 18 år eller eldre, må de også signere på
søknadsskjemaet.
Jeg har forstått informasjonen jeg har fått i dette skjemaet.
Jeg bekrefter også at alle opplysninger og all dokumentasjon
jeg har gitt i denne søknaden er korrekte.

Sted

Dato

Underskriften til deg som søker

Underskriften til familiemedlemmer over 18 år

Sted

Dato

Underskriften til deg som er representant for person som
er enslig mindreårig

