Søknad om penger til å
betale utgifter
Du skal fylle ut dette skjemaet hvis du søker om penger fra
UDI til å betale utgiftene dine (tilleggsytelser), og ikke kan
søke gjennom Mitt Mottak, eller ønsker å få hjelp fra mottaket
til å fylle det ut elektronisk.
Du kan lese mer om støtte til å betale utgiftene dine i kapittel
6 i retningslinje UDI 2008-035V1 (pengereglementet).
Du kan få hjelp til hvordan du skal fylle ut søknaden din, på
side 4.

Personopplysninger
Skriv navnet ditt med blokkbokstaver hvis du fyller ut
skjemaet for hånd.
Fornavn
Etternavn
DUF-nummer
Navnet på mottaket du bor på
Adresse
Postnummer Poststed

Jeg søker om støtte til å betale for
lege, medisin

reise

tannbehandling

briller

fysioterapi

skoleutstyr

ekstra klær

klær og utstyr som har blitt ødelagt i brann

gravferd
annet. Forklar under

Alle utgifter
Før opp alle utgiftene du søker om støtte til nedenfor. Det
gjelder både utgifter du allerede har betalt for, og/eller
andre utgifter du ønsker å få dekket.
Hvis du trenger mer plass, kan du legge ved et eget ark.
Nr. Utgift

Sum

1
2
3
4
5
6
Totalsum

Du må betale en del av beløpet selv
Når du søker UDI om å få dekket utgiftene dine, må du
ofte betale en del av beløpet selv. Hvor mye du må betale
(beløpsgrensen), avhenger av hva du søker om å få dekket,
status i asylsaken din, hvilken type mottak du bor på og om
du har familie sammen med deg eller ikke.

Har du nådd beløpsgrensen tidligere i år og
fått dekket utgifter av UDI?
Ja, med kroner
Nei, alle utgiftene mine står
beskrevet i tabellen over.
Jeg ønsker forskudd på penger til å dekke summen
opp til beløpsgrensen.

0

Forskudd
Hvis du har flere store utgifter på én gang og har problemer
med å betale regningene, kan UDI låne deg penger til å
betale det du trenger opp til beløpsgrensen.
De pengene du låner vil bli trukket fra basisytelsen din med
maksimalt trekk til du har betalt tilbake det beløpet du har
lånt. Har du ektefelle/samboer blir begge trukket.

Hvis du har avslag på søknaden om
beskyttelse
Hvis du har fått endelig avslag på søknaden din om
beskyttelse, kan du ikke låne penger av UDI.

Bekreftelse og underskrift
Jeg/vi bekrefter at opplysningene som er gitt i søknaden er
fullstendig og korrekte.
Jeg/vi er kjent med at uriktige og ufullstendige opplysninger
kan føre til at UDI krever pengene tilbake. Jeg/vi
godkjenner at jeg/vi betaler tilbake ved at jeg vi blir trukket i
basisytelsene.

Sted

Dato

Underskriften til deg som søker

Sted

Dato

Underskriften til ektefelle/samboer
hvis søknaden gjelder begge to

Hjelp til utfylling av søknaden din
Du må legge ved dokumentasjon på det du søker om støtte til.

Dette må alle som søker legge ved
•

kopi av kvitteringene på utgiftene du har hatt. Bruk den samme
nummereringen på kvitteringene som du har brukt i tabellen i skjemaet.
Legg ved en egen liste hvis du trenger mer plass.

•

kopi av underskrevet egenerklæring om inntekts- og formuesforhold
som ikke er mer enn en uke gammel. Hvis ektepar/samboere søker,
skal begge levere egenerklæring.

Hvis du søker om støtte til lege og medisin skal du legge
ved
•

kopi av refusjoner du har fått fra HELFO (egenandelstak 1) hittil i år ved
søknad om støtte til lege, medisiner på blå eller hvit resept, psykolog
eller pasientreiser

•

kopi av henvisning/anbefaling fra lege ved søknad om støtte til
fysioterapi, med vurdering av behov for antall behandlinger og pris
på egenandel fra fysioterapeut, og kopi av refusjoner du har fått fra
HELFO (egenandelstak 2) i år

Hvis du søker om støtte til tannbehandling skal du legge
ved
•

behandlings- og kostnadsoverslag fra tannlegen

Hvis du søker om støtte til briller skal du legge ved
•

brilleseddelen (et papir du får av optikeren) med synsundersøkelse og

•

en bekreftelse fra optikeren på den billigste brillen som dekker behovet
ditt

Hvis du søker om støtte til undervisningsmateriell skal
du legge ved
•

en bekreftelse på at du har fått plass på videregående skole og hvilken
studieretning du har (gjelder deg som er elev på videregående skole)

•

en bekreftelse på at du er tatt opp som student og om det er
fulltidsstudier (gjelder deg som er tatt opp som student på universitet/
høyskole)

•

en bekreftelse på at du har bestått forrige semester (der dette gjelder)

Hvis du søker om ekstra klær skal du legge ved
•

liste fra UDIs kleslager der du har merket av for hvilke klær og sko du
mener du trenger

•

et ark der du har forklart hvilke klær og sko (og størrelser) du mener du
trenger

Hvis du søker om å få dekket klær/utstyr som har blitt
ødelagt i en brann skal du legge ved
•

en liste over klærne/utstyret du mistet i brannen og

•

skriv hvor mye du tror det vil koste å skaffe tingene på nytt

