
Skjema for asylsøkjarar som ynskjer  
arbeidsløyve 
Dette skjemaet gjeld deg som er asylsøkjar og som ynskjer å 
arbeide medan saka di er til behandling. Du må levere skjemaet og 
identitetsdokumenta til politiet der du bur. Du skal fylle ut alt, fram til 
punktet «Skal fyllast ut av politiet». 

Informasjon om deg som søkjer 
Fornamn Mellomnamn 

Etternamn Fødselsdato (dd.mm.åååå) 

DUF-nummer Statsborgarskap 

Adresse Postnummer Stad 

Telefonnummer E-postadresse

Reisedokument 
Har du levert inn godkjend reisedokument eller nasjonalt identitetskort? 

☐ Ja, skriv kva

☐ Nei. Då må du ta med deg pass når du leverer dette skjemaet til politiet.

For nokre land godtek vi også andre dokument 
Dersom du er frå Aserbajdsjan, Serbia, Kroatia, Makedonia, Bosnia, Albania og 
Montenegro kan du levere nasjonalt ID-kort.  
Dersom du er frå Kosovo kan du levere nasjonalt ID-kort og UMNIK ID. 
Dersom du er frå Russland kan du levere innanrikspass, frå Kina kan du levere 
Shenfengzhen (frå 2004 eller seinare) og frå Iran kan du levere Kart-e-Melli.  
Dersom du er frå Somalia treng du ikkje å levere nokre dokument. 

Underskrifta til deg som søkjer 

Stad og dato Underskrifta di 



Skal fyllast ut av politiet 
Søkjaren kan få rett til å ta arbeid fram til søknaden er avgjort (sjå utlendingslova § 94, 
utlendingsforskrifta § 17-26 og RS 2010-180).  
Sett kryss der vilkåra er oppfylte. Politiet skal ta i mot skjemaet sjølv om ikkje alle vilkåra er 
oppfylte.  

☐ Søkjaren har vore til asylintervju.

☐ Det er ikkje tvil om identiteten til søkjaren. Søkjarar frå einskilde land har
andre krav til identitet, sjå RS 2010-180V.

☐ Det er ikkje fatta vedtak om at søkjaren skal bli vist bort frå Noreg.

☐ Søkjaren skal ikkje bli returnert etter Dublin-avtalen.

Stempel frå politiet 


	Skjema for å be om rett til å arbeide
	Informasjon om deg som søker

	Dette skjemaet gjeld deg som er asylsøkar og som ynskjer å arbeide medan saka di er til behandling. Du må levere skjemaet og identitetsdokumenta til politiet der du bur. Du skal fylle ut alt, fram til punktet «Skal fyllast ut av politiet».
	Reisedokument
	For nokre land godtek vi også andre dokument

	Har du levert inn godkjent reisedokument eller nasjonalt identitetskort?
	Dersom du er frå Aserbajdsjan, Serbia, Kroatia, Makedonia, Bosnia, Albania og Montenegro kan du levere nasjonalt ID-kort. 
	Dersom du er frå Kosovo kan du levere nasjonalt ID-kort og UMNIK ID. 
	Dersom du er frå Russland kan du levere innanrikspass, frå Kina kan du levere Shenfengzhen som er utstedt etter 2004 og frå Iran kan du levere Kart-e-Melli. 
	Viss du er frå Somalia treng du ikkje å levere nokre dokument.
	Underskrifta til deg som søker
	Skal fyllast ut av politiet
	Stempel frå politiet

	Stad og dato Underskrifta di
	☐ Søkjaren skal ikkje bli returnert etter Dublin-avtalen.
	☐ Det er ikkje fatta vedtak om at søkjaren skal bli vist bort frå Noreg.
	☐ Det er ikkje tvil om identiteten til søkjaren. Søkjarar frå einskilde land har andre krav til identitet, sjå RS 2010-180V.
	☐ Søkjaren har vore til asylintervju.
	☐ Nei. Då må du ta med deg pass når du leverer dette skjemaet til politiet.
	☐ Ja, skriv kva
	Søkjaren kan få rett til å ta arbeid fram til søknaden er avgjort (sjå utlendingslova § 94, utlendingsforskrifta § 17-26 og RS 2010-180). 
	Sett kryss der vilkåra er oppfylte. Politiet skal ta i mot skjemaet sjølv om ikkje alle vilkåra er oppfylte. 

	Fornamn: 
	Mellomnamn: 
	Etternamn: 
	Fødselsdato ddmmåååå: 
	DUFnummer: 
	Statsborgarskap: 
	Adresse: 
	Postnummer: 
	Stad: 
	Telefonnummer: 
	Epostadresse: 
	Stad og dato: 
	Underskrifta di: 
	Søkjaren har vore til asylintervju: Off
	Det er ikkje tvil om identiteten til søkjaren Søkjarar frå einskilde land har: Off
	Det er ikkje fatta vedtak om at søkjaren skal bli vist bort frå Noreg: Off
	Søkjaren skal ikkje bli returnert etter Dublinavtalen: Off
	godkjent reisedokument: Off
	ja, skriv kva: 


