
Søknad om å delta i 
identitetsavklaringsprogram 
for irakiske statsborgere
DUF-nummer

Du må søke, eller ha søkt, om statsborgerskap 
Huk av for alternativet som beskriver søknaden din om statsborgerskap. 

Jeg har allerede levert søknad om statsborgerskap og venter på svar fra 
UDI eller UNE. 

• Du må bestille en ny time på søknaden i Søknadsportalen og møte 
opp hos politiet. 

Jeg har registrert en ny søknad om statsborgerskap i Søknadsportalen. 

• Du må ta med dette skjemaet når du skal levere de andre søknads- 
dokumentene dine hos politiet. 

Når du møter opp hos politiet
• Du må vise fram det irakiske identitetskortet ditt, som har den riktige  

identiteten din. 
• Hvis du ikke har et slikt kort selv, må du levere en kopi av  

identitetskortet til faren eller broren din. 
• Hvis du både har et nytt, biometrisk identitetskort og et gammelt ett, 

skal du vise fram det gamle. 
• Du må levere en fargekopi av det dette identitetskortet. Kopien må være 

av god kvalitet. 
• Du må levere en oversettelse av identitetskortet til norsk eller  

engelsk Oversettelsen må være bekreftet av en autorisert translatør eller 
offentlig tolketjeneste. 

• Du må levere alle irakiske originale ID-dokumenter du har  
som viser uriktig identitet (for eksempel pass, irakisk ID-kort  
og statsborgerbevis). Disse vil du ikke få tilbake. 



Opplysningene du er registrert med i Norge nå
Hvis du fyller ut skjemaet for hånd må du skrive med store bokstaver/blokkbokstaver. 

Fornavn Fars fornavn

Farfars fornavn Klansnavn/familienavn (hvis du har)

Fødselsdato Fødested

Opplysningene du bekrefter at er riktige
Fornavn Fars fornavn

Farfars fornavn Klansnavn/familienavn (hvis du har)

Fødselsdato Fødested

Siste registrerte adresse i Irak

Underskrift 
Jeg bekrefter at opplysningene jeg har gitt i dette skjemaet er riktige. 

Jeg forstår at jeg ikke automatisk har rett til norsk statsborger-
skap selv om informasjonen jeg har gitt om identiteten min blir 
bekreftet av norske myndigheter. Jeg må også fylle alle de andre 
kravene til å få norsk statsborgerskap.

Jeg samtykker til at norske myndigheter undersøker 
identitetsopplysningene mine via irakiske myndigheter.

Dato Underskrift
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