
BildeSøknad om norsk 
statsborgerskap
Dato

DUF-nummer

Søknadssted
Stempel fra politidistriktet eller utenriksstasjonen

Søknaden skal leveres inn til politiet i kommunen der du bor, 
eller ved norsk ambassade eller generalkonsulat hvis du bor i 
utlandet.

Skjemaet skal fylles fullstendig ut og være oversiktlig og lett 
leselig. Bruk blokkbokstaver hvis du fyller ut for hånd. 

I tillegg til skjemaet må du legge ved dokumentene som er 
listet opp i sjekklisten du inner på www.udi.no/sjekkliste. 

Hvis du er under 18 år
Dersom du som søker er under 18 år, må søknaden 
fylles ut av foreldrene dine eller den av foreldrene som 
har foreldreansvar alene. Dere må også fylle ut og levere 
Samtykke til søknad om statsborgerskap for barn/umyndige

Du kan miste statsborgerskapet du har nå
Norge har tillatt dobbelt statsborgerskap siden 1. januar 2020.

Hvis landet du er statsborger i nå ikke tillater dobbelt 
statsborgerskap, kan du miste statsborgerskapet ditt i det 
landet når du blir norsk statsborger. Da kan du og familien din 
også miste rettigheter dere har til det å være statsborger der.

Du bør derfor gjøre deg kjent med regelverket i landet du er 
statsborger nå. Hvis du er usikker på reglene, må du spørre 
myndighetene i landet. UDI kan ikke gi deg informasjon om 
dette.

https://udi.no/globalassets/global/skjemaer/samtykke-til-soknad-om-statsborgerskap-for-barn-umyndige_b.pdf
www.udi.no/sjekkliste
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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

Eventuelt tidligere navn/etternavn

Fødselsdato

Fødeby/-sted

Fødeland

Kjønn
Mann Kvinne

Nåværende statsborgerskap (oppgi alle)

Sivilstatus
Ugift Gift/partner Samboer
Separert Skilt Enke/enkemann

Sted for siste endring i sivilstatus

Dato for siste endring i sivilstatus
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Kontaktinformasjon
UDI vil bruke telefonnummeret ditt og e-postadressen din til 
å ta kontakt med deg i den videre søknadsprosessen i denne 
og fremtidige søknader. Det er derfor viktig at du fyller ut 
disse feltene. Hvis svaret på søknaden ikke skal sendes til 
adressen som er registrert i folkeregisteret, skriv adressen 
svaret skal sendes til.

Adresse

Postnummer Poststed

Telefonnummer

E-post

Identitets-/reisedokumenter
Reisedokument

Pass fra hjemlandet
Reisebevis, utlendingspass eller liknende
Nasjonalt ID-kort for EU/EØS-borgere
Har ikke reisedokument

Nummeret på reisedokumentet

Utstedt dato (dd.mm.ååå)

Gyldig til (dd.mm.ååå)

Land og sted dokumentet er utstedt

Myndighet som har utstedt dokumentet



Opphold i utlandet
Har du planer om å oppholde deg i utlandet? 

Nei
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Ja
Landet jeg skal reise til

Datoen jeg reiser (dd.mm.ååå)

Datoen jeg kommer hjem (dd.mm.åååå)

Grunnen til at jeg reiser

Utenlandsreiser
Hvis du har reist i mer enn 60 dager til sammen i løpet av 
et kalenderår, etter at du flyttet til Norge, må du oppgi disse 
reisene. Hvis du har bodd i Norge lenger enn elleve år, 
trenger du kun å oppgi reiser de siste elleve årene.

Hvis du er under 18 år, holder det at du fyller ut reiser 
for de siste syv årene, og hvis mor eller far har fått norsk 
statsborger-skap eller de søker samtidig med deg, holder det 
at du fyller ut reiser for de siste to årene 

Fyll ut reisene kronologisk og begynn med den tidligste 
reisen. Bruk eget ark hvis du ikke får plass til alle reisene her. 

Reise nummer 1
Utreisedato fra Norge (dag.måned.år)

Innreisedato til Norge (dag.måned.år)

Antall fraværsdager

Oppholdsland
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Reise nummer 2
Utreisedato fra Norge (dag.måned.år)

Innreisedato til Norge (dag.måned.år)

Antall fraværsdager

Oppholdsland

Reise nummer 3
Utreisedato fra Norge (dag.måned.år)

Innreisedato til Norge (dag.måned.år)

Antall fraværsdager

Oppholdsland

Reise nummer 4
Utreisedato fra Norge (dag.måned.år)

Innreisedato til Norge (dag.måned.år)

Antall fraværsdager

Oppholdsland

Reise nummer 5
Utreisedato fra Norge (dag.måned.år)

Innreisedato til Norge (dag.måned.år)

Antall fraværsdager

Oppholdsland
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Reise nummer 6
Utreisedato fra Norge (dag.måned.år)

Innreisedato til Norge (dag.måned.år)

Antall fraværsdager

Oppholdsland

Reise nummer 7
Utreisedato fra Norge (dag.måned.år)

Innreisedato til Norge (dag.måned.år)

Antall fraværsdager

Oppholdsland

Reise nummer 8
Utreisedato fra Norge (dag.måned.år)

Innreisedato til Norge (dag.måned.år)

Antall fraværsdager

Oppholdsland

Reise nummer 9
Utreisedato fra Norge (dag.måned.år)

Innreisedato til Norge (dag.måned.år)

Antall fraværsdager

Oppholdsland
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Straffbare forhold i utlandet
Jeg er ikke straffet eller har sonet i utlandet
Jeg er straffet eller har sonet i utlandet.

Hvis du er straffet eller har sonet i utlandet, må 
du fylle ut skjemaet Melding om straffbare forhold 
i utlandet, for deg som skal bli norsk statsborger

Fullmakt
Fyll ut disse feltene hvis du ønsker å gi en annen person 
fullmakt i saken din.

Jeg vet at henvendelser fra utlendingsmyndighetene 
vil bli rettet til fullmektigen min, og at han eller hun får 
innsyn i saken min. 
Jeg vet at fullmektigen min vil få vedtaket i stedet for 
meg. 
Jeg gir følgende person fullmakt til å opptre på mine 
vegne i forbindelse med søknaden min.

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer Poststed

Land

Telefonnummer

E-post

https://udi.no/globalassets/global/skjemaer/melding-om-straffbare-forhold-statsborgerskap_b.pdf
https://udi.no/globalassets/global/skjemaer/melding-om-straffbare-forhold-statsborgerskap_b.pdf
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Plikter og rettigheter
Du må gi oss riktige opplysninger 

• Vi trenger opplysninger om deg for å kunne behandle 
søknaden din. I noen tilfeller trenger vi også informasjon 
om familiemedlemmene dine, referansepersonen din, ar-
beidsgiveren din eller vertsfamilien din. 

• Vi har lov til å be om og behandle personopplysningene 
ifølge statsborgerloven § 29a og statsborgerforskriften 
kapittel 13 A. 

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, 
folkeregisteret, 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 
utlevere personopplysningene dine hvis det står i loven at vi 
kan gjøre det eller hvis du samtykker til det. For eksempel 
vil vi gi opplysninger til det norske folkeregisteret hvis du får 
norsk statsborgerskap. Flere offentlige etater har lov til å hente 
inn opplysninger fra UDI, for eksempel Skatteetaten, NAV, 
Lånekassen, Folkeregisteret og politiet. 

Vi har også en plikt til å gi ut opplysninger til andre land i 
Europa som samarbeider om kontroll av landegrensene, 
visumregler og politioppgaver (Schengensamarbeidet). 

Vi kan også gi opplysninger som ikke er taushetsbelagte til 
andre offentlige etater og til bedrifter og personer. For eksempel 
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gir vi informasjon til Arbeidstilsynet og arbeidsgivere om at en 
person har lov til å arbeide i Norge. Vi vil også gi beskjed til 
myndighetene i det tidligere hjemlandet ditt. 

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 regi-strering-
snummer (DUF-nummer), hvis du ikke har det fra før. 

• UDI og de andre etatene i utlendingsforvaltningen har til-
gang til de opplysningene om deg som er nødven- dige 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 opply-
sningene dine bli overført til Riksarkivet etter reglene i 
arkivlova. 

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

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

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

Hvordan vi kontakter deg 
UDI vil bruke telefonnummeret ditt og e-postadressen din til 
å ta kontakt med deg i den videre søknadsprosessen i denne 
og fremtidige søknader. Det er derfor viktig at du krysser av 
for at du godtar å motta informasjon om saken din på sms/e-
post. Vi kan også bruke kontaktinformasjonen din til å sende 
deg brukerundersøkelser. Det er selvfølgelig frivillig å svare på 
disse. 

Hvordan du kan kontakte oss 
Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopp-
lysningene dine, kan du kontakte veiledningstjenesten vår eller 
sende en e-post til personvernombud@udi.no.

Du kan finne mer informasjon om hvordan vi behandler 
personopplysninger i UDIs personvernerklæring (www.udi.no/
personvern)
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Bekreftelse og underskrift
Jeg er innforstått med at jeg ikke vil få tilbake 
gebyret hvis jeg skulle få avslag på søknaden.

Jeg godtar å motta informasjon om saken min på sms 
og/eller e-post.

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

Sted Dato

Underskriften til deg som søker


	Søknad om norsk statsborgerskap
	Hvis du er under 18 år
	Du kan miste statsborgerskapet du har nå
	Personopplysninger
	Kontaktinformasjon
	Identitets-/reisedokumenter
	Opphold i utlandet
	Utenlandsreiser
	Reise nummer 1
	Reise nummer 2
	Reise nummer 3
	Reise nummer 4
	Reise nummer 5
	Reise nummer 6
	Reise nummer 7
	Reise nummer 8
	Reise nummer 9
	Straffbare forhold i utlandet
	Fullmakt
	Bekreftelse og underskrift

	Dato for søknad: 
	DUF-nummeret til den som søker: 
	Fornavn : 
	Mellomnavn: 
	Etternavn: 
	Eventuelt tidligere navn/etternavn: 
	Fødselsdato: 
	Fødeby/-sted: 
	Fødeland: 
	Kjønn: Off
	Nåværende statsborgerskap: 
	Sivilstatus: Off
	Sted for siste endring i sivilstatus: 
	Dato for siste endring i sivilstatus: 
	Adresse: 
	Postnummer: 
	Poststed: 
	Telefonnummer: 
	E-post: 
	Pass fra hjemlandet: Off
	Reisebevis, utlendingspass eller liknende: Off
	Nasjonalt ID-kort for EU/EØS-borgere: Off
	Har ikke reisedokument: Off
	Nummeret på reisedokumentet: 
	Utstedt dato (dd: 
	mm: 
	åååå): 


	Gyldig til (dd: 
	mm: 
	åååå): 


	Land og sted dokumentet er utstedt: 
	Myndighet som har utstedt dokumentet: 
	Opphold i utlandet: Off
	Landet jeg skal reise til: 
	Datoen jeg reiser (dd: 
	mm: 
	åååå): 


	Datoen jeg kommer hjem (dd: 
	mm: 
	åååå): 


	Grunnen til at jeg reiser: 
	Utreisedato fra Norge, reise 1: 
	Innreisedato til Norge, reise 1: 
	Antall fraværsdager, reise 1: 
	Oppholdsland, reise 1: 
	Utreisedato fra Norge, reise 2: 
	Innreisedato til Norge, reise 2: 
	Antall fraværsdager, reise 2: 
	Oppholdsland, reise 2: 
	Utreisedato fra Norge, reise 3: 
	Innreisedato til Norge, reise 3: 
	Antall fraværsdager, reise 3: 
	Oppholdsland, reise 3: 
	Utreisedato fra Norge, reise 4: 
	Innreisedato til Norge, reise 4: 
	Antall fraværsdager, reise 4: 
	Oppholdsland, reise 4: 
	Utreisedato fra Norge, reise 5: 
	Innreisedato til Norge, reise 5: 
	Antall fraværsdager, reise 5: 
	Oppholdsland, reise 5: 
	Utreisedato fra Norge, reise 6: 
	Innreisedato til Norge, reise 6: 
	Antall fraværsdager, reise 6: 
	Oppholdsland, reise 6: 
	Utreisedato fra Norge, reise 7: 
	Innreisedato til Norge, reise 7: 
	Antall fraværsdager, reise 7: 
	Oppholdsland, reise 7: 
	Utreisedato fra Norge, reise 8: 
	Innreisedato til Norge, reise 8: 
	Oppholdsland, reise 8: 
	Utreisedato fra Norge, reise 9: 
	Innreisedato til Norge, reise 9: 
	Oppholdsland, reise 9: 
	Straffbare forhold: Off
	Henvendelser til fullmektigen min: Off
	Fullmektigen får vedtaket: Off
	Opptrer på mine vegne: Off
	Fullmektigens fornavn: 
	Fullmektigens etternavn: 
	Adressen til fullmektigen: 
	Postnummer adresse fullmektig : 
	Poststed  adresse fullmektig: 
	Land fullmektigen er fra : 
	Telefonnummer til fullmektigen: 
	E-posten til fullmektigen: 
	Ikke gebyr: Off
	Informasjon på sms og/eller e-post: Off
	Korrekte og fullstendige opplysninger: Off
	Sted - deg som søker: 
	Dato - deg som søker: 
	Underskriften til deg som søker: 
	Antall fraværsdager, reise 9: 
	Antall fraværsdager, reise 8: 


