
Samtykke til søknad om  
reisedokument for barn under 
18 år og umyndige

Dette skjemaet skal fylles ut hvis du har barn under 18 år eller 
som er umyndig, og som trenger et reisedokument. Hvis du 
har flere barn, må du fylle ut ett skjema for hvert barn.

Skjemaet gjelder bare for denne søknaden om 
reisedokument, og ikke for fremtidige søknader om 
reisedokument.

Her ser du hvem som skal fylle ut samtykkeskjemaet. Les 
punktene 1 til 4 og se om noen av alternativene gjelder for 
deg. 

Du er forelder eller har foreldreansvar
Du kan ikke møte sammen med barnet når dere 
skal levere søknaden om reisedokument til 
politiet 

• Du må levere samtykkeskjemaet ferdig utfylt. 

• Du må også legge ved original offentlig legitimasjon med 
bilde og signatur (pass, førerkort, bankkort og lignende) eller 
offentlig bekreftet kopi av slik legitimasjon

Du ikke bor eller befinner deg i Norge
• Du må møte opp hos din nærmeste norske utenriksstasjon. 

• Du må levere samtykkeskjemaet ferdig utfylt.

• Du må også legge ved original offentlig legitimasjon (pass 
eller annen offentlig legitimasjon) med bilde og signatur. 

Du er verge 
• Du må levere samtykkeskjemaet ferdig utfylt. 

• Du må legge ved dokumentasjon på at du er oppnevnt som 
verge (vedtak fra fylkesmannen / statsforvalteren), og kopi av 
legitimasjon. 



Barnevernet har overtatt foreldreansvaret  
Hvis barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for barnet, 
er det de som skal gi skriftlig samtykke når det skal bli utstedt 
reisedokument til barn under 18 år. De må  

• levere skriftlig samtykke til utstedelse av reisedokument, og

• levere dokumentasjon på at omsorgen er overtatt i medhold 
av barnevernsloven § 4-8, jf. § 4-12.

Fosterforeldre
Hvis barnevernstjenesten gir fullmakt til fosterforeldrene, kan 
fosterforeldrene møte hos politiet sammen med søkeren for å 
levere søknaden. Da må 

• barnevernet fylle ut UDIs skjema for fullmakt, og 

• fosterforeldrene ta med seg den utfylte fullmakten til politiet

Hvis en verge har overtatt omsorgen
Vergen må gi skriftlig samtykke for personer som er umyndiggjort. 
Vergen må

• legge ved dokumentasjon på at personen er oppnevnt som 
verge. Det kan være kopi av et vedtak fra fylkesmannen eller 
statsforvalteren, og 

• legge ved kopi av legitimasjonen sin

Du kan trekke samtykket
Du kan trekke samtykket ditt senere. Da må du ta kontakt med 
politiet der du bor, eller en norsk utenriksstasjon. 

Informasjon om barnet
Fornavn

Etternavn

Statsborgerskap

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

Hvis barnet er syv år eller yngre
Har barnet fått mulighet til å uttale seg?

Ja

Nei

Barnet er for lite til å forstå

https://www.udi.no/globalassets/global/skjemaer/fullmakt-b.pdf


Bekreftelse og underskrift
Bekreftelse

Jeg bekrefter at jeg ønsker å søke om norsk reisedokument 
for barnet.
Jeg bekrefter at informasjonen jeg har gitt i søknaden til 
barnet er korrekt, oppdatert og fullstendig.
Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått den viktige 
informasjonen jeg fikk om rettigheter og pliker i 
søknadskjemaet.
Jeg forstår at hvis jeg har gitt i søknaden endrer seg før jeg 
har fått svar på søknaden, må jeg gi beskjed til UDI.

Underskriften til forelder 1

Underskrift
Om foreldre, verge og barnevern

• Hvis begge foreldrene har foreldreansvar, skal begge skrive 
under på skjemaet.

• Hvis bare en av foreldrene har foreldreansvar, er det bare 
denne personen som skal skrive under.

• Hvis barnet ikke har foreldre, eller foreldrene ikke har 
foreldreansvar, er det vergen eller barneverntjenesten som 
skal skrive under.

• Hvis bare den ene forelderen møter opp sammen med barnet 
for å levere søknaden hos politiet eller på ambassaden/
konsulatet, må den andre forelderen ha skrevet under på 
forhånd, og det må tas med en kopi av legitimasjonen med 
bilde og underskrift for den forelderen som ikke møter opp.

Informasjon om og underskrift av forelder 1
Fornavn

Etternavn

Statsborgerskap

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

Sted Dato



Underskriften til forelder 2

Informasjon om og underskrift av forelder 2
Fornavn

Etternavn

Statsborgerskap

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

Sted Dato

Underskriften til ansatt i barnevernet, verge eller fosterforelder

Informasjon om ansatt ved barnevern, verge eller 
fosterforelder, hvis barnet har det

Fornavn

Etternavn

Statsborgerskap

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

Sted Dato

Underskriften til barnet hvis barnet er over 10 år

Underskriften til barnet

Sted Dato
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