
Søknad om flytting mellom mottak 

Personopplysninger 
Fornavn Etternavn 

DUF-nummer Navnet på mottaket du bor i Navnet på mottaket du vil flytte til 

Hvorfor vil du flytte? 
Kryss av for det som gjelder deg. 

 Jeg har ektefelle, barn, foreldre eller besteforeldre i, eller i nærheten av, mottaket jeg ønsker å 
flytte til. Jeg vet at det å ha kjæreste i nærheten av mottaket ikke er god nok grunn til at jeg kan 
flytte dit. Navnet/DUF-nummeret til familiemedlemmet: 

 Jeg vil bli samboer med en som bor i mottaket jeg vil flytte til. Vi vet at vi må skrive under nederst i 
dette skjemaet og at vi vil få mindre penger utbetalt som samboere. 

 Jeg trenger medisinsk spesialbehandling som krever at jeg flytter. Jeg har lagt ved dokumentasjon 
som bekrefter dette. 

 Jeg har tilbud om jobb eller utdanning som krever at jeg flytter. Jeg har lagt ved et arbeidstilbud på 
mer enn 50 % stilling / opptaksbrev på utdanning. 

 Jeg er både nasjonalt og språklig isolert på mottaket jeg ønsker å flytte fra. 

Husk å levere dokumentasjon og skriv under 
Vi avslår søknader som mangler dokumentasjon og nødvendige underskrifter.  
Hvis du har opplysninger du mener kan ha betydning for søknaden din, kan du skrive dem på et eget ark 
og legge det ved søknaden.
Du kan lese mer om retningslinjene for flytting mellom mottak i rundskriv RS 2011-045. 

Underskriften til deg som søker 
Sted og dato Underskriften til deg som søker 

Bekreftelse fra og underskriftene til dere som ønsker å bli samboere i samme mottak 
  Vi ønsker å bli samboere. 

  Vi vet at vi får utbetalt mindre penger når vi bor sammen. 

Sted og dato Underskriften til deg som søker om å flytte til samboeren din 

Sted og dato Underskriften til deg som ønsker å bli samboer på mottaket der du bor 

http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-045/
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