
 

Søknad om økonomisk støtte  
til frivillig tilbakevending til hjemlandet  
 

Personopplysninger 
Etternavn Fornavn 

Fødselsnummer (11 siffer) DUF-nummer 

Adresse i Norge 

Postnummer Poststed Telefonnummer 

Sivilstatus 
☐ Gift      ☐ Ugift          ☐ Samboer         ☐ Skilt/separert          ☐ Enke/enkemann 

 

Statsborgerskap Bankkontonummer i Norge 

Jeg ønsker å vende tilbake til 
Land 
 

Flyplass 

Adresse i hjemlandet (så nøyaktig som mulig) 
 
 
 

Sted/by Provins 

Kommune ("Opština")  
– gjelder bare deg som vender tilbake til Bosnia-Hercegovina, Kroatia eller Kosovo 
 
 

Fødested i hjemlandet Tidligere bosted i hjemlandet 

Reisemåte (sett ett kryss) 

☐ Jeg ønsker at UDI arrangerer reisen ☐ Jeg arrangerer reisen selv med privatbil/buss/tog etc. 
 

  
 



Jeg søker også om støtte for følgende familiemedlemmer 
Etternavn Fornavn 

Fødselsnummer (11 siffer) DUF-nummer 

 

Etternavn Fornavn 

Fødselsnummer (11 siffer) DUF-nummer 

 
Etternavn Fornavn 

Fødselsnummer (11 siffer) DUF-nummer 

 
Etternavn Fornavn 

Fødselsnummer (11 siffer) DUF-nummer 

 
Etternavn Fornavn 

Fødselsnummer (11 siffer) DUF-nummer 

Opplysninger om pass/reisedokument (kryss av) 
Eventuelt norsk reisedokument er innlevert til den lokale politimyndigheten ☐Ja 

Jeg/vi har eget/egne nasjonalpass, og det ligger kopi(er) ved søknaden ☐Ja 

Eventuelle merknader. Skriv på norsk eller engelsk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Underskrift(er) 
Jeg/vi er kjent med at UDI vil informere kommunen, Husbanken og Lånekassen om at jeg/vi søker om 
støtte til tilbakevending. 
 
Jeg/vi er kjent med at økonomisk støtte til tilbakevending kun ytes én gang. Jeg/vi er kjent med at UDI 
krever den individuelle økonomiske støtten, inkludert eventuell støtte til egenorganisert hjemreise, 
tilbakebetalt dersom jeg/vi benytter støtten til andre formål enn tilbakevending. 
 
Dersom jeg/vi flytter tilbake til Norge, krever UDI den individuelle støtten tilbakebetalt. Det er kun personer 
som flykter fra overgrep i hjemlandet som kan unntas fra denne regelen. 
 
Jeg/vi forsikrer at de opplysningene som er gitt er fullstendige og riktige, og at jeg/vi har forstått og 
aksepterer forutsetningene for støtten. 
 
Sted og dato 
 
 
 

Underskriften din 

Sted og dato 
 
 
 

Underskriften til ektefelle/samboer 

Husk å melde utflytting til Folkeregisteret! 
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Underskrift(er)

Jeg/vi er kjent med at UDI vil informere kommunen, Husbanken og Lånekassen om at jeg/vi søker om støtte til tilbakevending.



Jeg/vi er kjent med at økonomisk støtte til tilbakevending kun ytes én gang. Jeg/vi er kjent med at UDI krever den individuelle økonomiske støtten, inkludert eventuell støtte til egenorganisert hjemreise, tilbakebetalt dersom jeg/vi benytter støtten til andre formål enn tilbakevending.



Dersom jeg/vi flytter tilbake til Norge, krever UDI den individuelle støtten tilbakebetalt. Det er kun personer som flykter fra overgrep i hjemlandet som kan unntas fra denne regelen.



Jeg/vi forsikrer at de opplysningene som er gitt er fullstendige og riktige, og at jeg/vi har forstått og aksepterer forutsetningene for støtten.
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Husk å melde utflytting til Folkeregisteret!
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