
Søknad om støtte til å  
betale utgifter for å skaffe 
identitetsdokumenter
Skjemaet gjelder for deg som søker om støtte til å betale for 
reiseutgifter til en ambassade, og andre utgifter, for å skaffe 
identitetsdokumenter. Du kan få hjelp fra mottaket til å skrive 
søknaden og legge ved dokumentasjon. 

Utgifter til offentlig transport som  
mottaket ikke kan bestille for deg før  
du reiser  
Hvis du ikke kan legge ut for offentlig transport som mottaket 
ikke kan bestille før du reiser, kan du få utbetalt pengestøtte fra 
UDI før du drar. 

• Du må dokumentere med kvitteringer på hva det har  
kostet, 

• Du må ha reist på billigst mulig måte.  

Du kan også levere kvitteringer på utgiftene til mottaket etter 
reisen og få tilbake beløpet fra dem. 

Du kan lese mer om støtte til å betale utgiftene dine i retnings- 
linje UDI 2008-035V1 om økonomiske tilleggsytelser til beboere 
i statlig mottak. Du finner retningslinjen på www.udiregelverk.no

Passgebyr og eventuell postforsendelse  
Hvis du ikke kan legge ut det det koster å få pass på utenriks-
stasjonen, eller for det det koster å få passet sendt i posten, kan 
du få utbetalt pengestøtte fra UDI før du drar. 

• Du må vise kvitteringer eller bekreftelse fra utenriks-  
stasjonen på hva det har kostet å få pass og å sende det i 
posten, hvis det skal det.

Du kan også levere kvitteringer på passgebyret og/eller postfor-
sendelse til mottaket etter reisen, og få tilbake beløpet fra dem.  

https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2008-035/udi-2008-035v1/


Dette må du huske på når du fyller ut 
skjemaet

Vedlegg
Sammen med søknaden din må du legge ved

• en utskrift, på norsk eller engelsk, av hjemmesiden til 
utenriksstasjonen, eller annen dokumentasjon fra uten-
riksstasjonen. Utskriften må vise kravene for at du kan 
få pass, som for eksempel åpningstider, krav om ett eller 
flere personlige oppmøter, passgebyr og mulighet for få 
tilsendt passet når det er klart.

• dokumentasjon på timeavtale/avtalt oppmøtetid på am-
bassaden, hvis det er mulig 

• detaljert reiserute fra reisebyrået. Hvis du skal få penge-
støtte til reisen, må mottaket bestille reisen for deg. 

• dokumentasjon på hva reisen vil koste, hvis du søker om 
å få utbetalt pengestøtte før du reiser 

• egenerklæring om inntekts- og formuesforhold, med un-
derskriften din. Egenerklæringen kan ikke være mer enn 
en uke gammel. Hvis dere søker som ektepar, må begge 
levere hvert sitt egenerklæringsskjema.

Trenger du å ha med deg noen?

Hvis du er enslig mindreårig
Mottaket vurderer om du kan reise alene som mindreårig, eller 
om du trenger en person som følger deg. Hvis du trenger noen 
som følger deg, må du søke skriftlig. 

Hvis du trenger hjelp på reisen til utenriksstasjonen, kan UDI 
refundere utgifter til offentlig transport og overnatting for en 
følgeperson. 

Hvis følgepersonen er ansatt på mottaket, vil UDI også kunne 
dekke vikarutgiftene mottaket får hvis reisen varer i mer enn ett 
døgn. 

Hvis du bor i et ordinært mottak eller i tilrettelagt 
avdeling
For å få med deg en person som følger deg, må du legge ved 
en legeattest som ikke er eldre enn tre måneder og som inne-
holder en vurdering fra legen om at du trenger en følgeperson 
på reisen.



Personopplysningene dine
Hvis du fyller ut skjemaet for hånd må du skrive med store 
bokstaver/blokkbokstaver

Fornavn Etternavn

Nasjonalitet DUF-nummer Navnet på mottaket

Adressen til mottaket Postnummer Poststed

Jeg ønsker å ha en person som følger meg på reisen

Pengestøtte for den delen av reisen som 
mottaket bestiller før du reiser
Jeg søker om støtte til

reiseutgifter til den nærmeste utenriksstasjonen i (by/land)

overnatting på hotell fordi jeg må reise til en utenriksstasjon 
utenfor Norge.

Pengestøtte for den delen av reisen som 
mottaket ikke kan bestille for deg før du 
reiser 
Jeg søker om støtte til

reiseutgifter til offentlig transport

gebyr for å få pass og utgifter til å sende passet i posten

utgifter til mat når jeg reiser til en utenriksstasjon utenfor Norge, kr 
400 per person per døgn 

vekslingsgebyr når jeg reiser til en utenriksstasjon utenfor Norge



Pengestøtte for familiemedlemmer
Jeg søker også om støtte for familiemedlemmer
Fornavn Etternavn DUF-nummer

Fornavn Etternavn DUF-nummer

Fornavn Etternavn DUF-nummer

Fornavn Etternavn DUF-nummer

Fornavn Etternavn DUF-nummer

Bekreftelse
Jeg/vi bekrefter

Jeg/vi har en begrenset tillatelse1 på grunn av manglende 
identitetsdokumenter. Tillatelsen er gyldig til 

 

1 etter utlendingsloven § 38 femte ledd 

Jeg/vi bekrefter at opplysningene jeg/vi har gitt i søknaden er 
fullstendige og korrekte. Jeg/vi vet at UDI kan kreve pengene 
tilbake hvis jeg/vi gir uriktige og ufullstendige opplysninger. 

Jeg/vi har vært i kontakt med nærmeste utenriksstasjon og 
• er gjort kjent med vilkårene 
• har skaffet meg/oss de nødvendige dokumentene 
for å kunne få utstedt pass ved å møte opp. 

Jeg/vi er kjent med åpningstidene ved utenriksstasjonen og 
om jeg/vi kan forhåndsbestille time.

Hvis den nærmeste utenriksstasjonen er utenfor Norge
Jeg/vi har utlendingspass som er gyldig til og

Underskrift

Sted Dato Underskriften til deg som søker

Stad Dato Underskriften til ektefellen/samboeren 
din hvis søknaden gjeld dere begge
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