
 

 
 

 
 

SØKNAD UTEN PERSONLIG FREMMØTE FOR ENKELTE SØKERE  

 

Politiets publikumstjenester har fortsatt begrenset kapasitet grunnet 

utbruddet av covid-19. UDI har med hjemmel i utlendingsforskriften § 10-

2 syvende ledd åpnet for at enkelte søknader kan leveres uten personlig 

fremmøte. Se RUDI-2021-5.  

https://www.udiregelverk.no/en/documents/udi-guidelines/2021-005/ 

 

Retningslinjen gjelder for søknader som blir fremmet i søknadsportalen 

(SpN). Ordningen kan både benyttes i søknader om førstegangs tillatelse 

og søknader om fornyet oppholdstillatelse. 

 

Fra 16.april 2021 kan ordningen kun benyttes av arbeidsgivere, 

oppdragsgivere og deres fullmektige på vegne av: 

• faglærte etter utf. § 6-1 

• tjenesteytere etter utf. § 6-13 

• de nærmeste familiemedlemmene (ektefelle, samboer, barn) av 

faglærte og tjenesteytere 

• sesongarbeidre etter utf. §6-3 

 

For andre saker er det fremdeles krav om biometriopptak ved 

søknadsinnleveing. 

 

Husk å registrere den elektroniske søknaden i Søknadsportalen og velg 

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo som 

https://www.udiregelverk.no/en/documents/udi-guidelines/2021-005/


oppmøtested. Vennligst fyll ut skjemaet under og returner skjemaet til: 

osloFUFfullmakt-arbeid@politiet.no 

 

Skjemaet og e-posten slettes etter at saken er opprettet i politiets 

systemer.  

 

Alle felt må fylles ut: 

Kvitteringsnummer*  

E-dialog 

nummer/Fullmektigens e-
post 

 

 

 
 

*Kvitteringsnummeret finner du øverst i høyre hjørne på følgebrevet og i 

kvitteringen for betalt søknadsgebyr. Kvitteringsnummeret starter med 

"oslopdsua-…." 

 

Etter at du har sendt inn skjemaet til politiet kan det ta opptil fem 

virkedager før saken er opprettet i politiets systemer. Merk at opprettelse 

av sak er avhengig av politiets kapasitet, det kan i noen tilfeller ta lengre 

tid. Når saken er opprettet i politiets systemer vil det sendes ut en 

automatisk e-post. Man kan da laste opp nødvendige vedlegg til saken. 

Hvilke dokumenter som er påkrevd fremgår av sjekklisten.  

 

For en raskest mulig behandling av søknaden er både politiet og UDI 

avhengig av at hver enkelt sak er tilstrekkelig opplyst. Du må passe på å 

laste opp alle vedlegg som gjelder for din sak: https://www.udi.no/ord-

og-begreper/sjekklister-som-forklarer-hvilke-dokumenter-du-ma-levere-

med-soknaden/ 
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