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Denne håndboken er for deg som har fått beskyttelse / asyl 
(utlendingsloven § 28) i Norge, eller opphold på grunn av 
sterke menneskelige hensyn (utlendings-loven § 38), og 
som ønsker å søke familiegjenforening med din ektefelle, 
samboer, barn eller søsken som du forlot i hjemlandet ditt 
eller i et annet land.

Denne håndboken skal gi deg en enkel innføring i hvordan du 
kan søke om familiegjenforening, og hva som kreves av deg 
for å få innvilget opphold for din familie. 

Røde Kors tilbyr ikke hjelp med enkeltsaker. Trenger du 
gratis rettshjelp i forbindelse med familiegjenforening kan 
du ta kontakt med Selvhjelp for innvandrere og flyktninger 
(SEIF) her: www.seifnorge.wordpress.com

For deg som nå har fått opphold i Norge er det mange regler 
å sette seg inn i og strenge frister å forholde seg til når du 
skal søke om å bli gjenforent med familien i utlandet. Derfor 
at det viktig at du setter deg inn i disse så fort som mulig og 
kommer i gang med søknadsprosessen.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som behandler søknadene 
om familiegjenforening, og detaljert veiledning og sjekklister 
for det du fremskaffe ligger på www.udi.no.

Røde Kors i Norge er del av Røde Kors- og Røde Halvmåne-
bevegelsen, verdens største humanitære organisasjon. Vår 
organisasjon er tuftet på prinsippene humanitet, upartiskhet, 
nøytralitet, uavhengighet, frivillighet og enhet. En av våre 
kjerneoppgaver er å bistå familier som har kommet bort fra 
hverandre som følge av konflikt, katastrofer og migrasjon. 
Dette arbeidet kan bestå av oppsporing av familiemedlemmer, 
gjenforeningsarbeid eller arbeid for å avklare skjebnen til de 
som er savnet. I Norge tilbyr Røde Kors en oppsporingstjeneste. 

For mer informasjon les her: 
https://www.rodekors.no/tilbudene/oppsporingstjenesten
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Viktige 
frister og regler

For å få unntak fra kravet om inntekt, må du være flyktning med 
tillatelse etter utlendingsloven § 28 (beskyttelse). 

Du eller familiemedlemmet (ektefellen, samboeren eller barnet) 
må registrere søknaden om oppholdstillatelse elektronisk på 
nettet og betale søknadsgebyret innen seks (6) måneder etter 
at du selv fikk din oppholdstillatelse første gang. 

Før det har gått ett (1) år fra du fikk oppholdstillatelse første 
gang, må familiemedlemmet ditt (ektefellen, samboeren eller 
barnet) møte opp personlig på ambassaden/søknadssenteret 
(VFS) for å levere de nødvendige dokumentene til søknaden. 

Kravet om at søknaden må være registrert på UDI sin søknads-
portal og søknadsgebyret betalt innen seks måneder, gjelder 
bare hvis du ble innvilget beskyttelse etter 1. august 2017.  
Hvis du ble innvilget oppholdstillatelse første gang før dette, 
gjelder det bare kravet om at familiemedlemmet ditt (ektefellen, 
samboeren eller barnet) må møte opp personlig på ambassaden / 
søknadssenteret (VFS) innen ett (1) år for å levere vedleggene 
til søknaden. 
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VALG AV AMBASSADE

Husk at dere etter at søknaden er ferdigregistrert på nett ikke 
kan gå inn og endre hvilken ambassade ditt familiemedlem 
skal søke familiegjenforening fra. Om dere blir nødt til å 
gjøre en slik endring, må søknaden registreres på nytt og 
søknadsgebyret betales på nytt. Deretter må dere søke om 
refusjon på søknadsgebyret for den første registreringen.  
Det kan ta noe tid å få refusjon.

FULLMAKT 01.

For at du best mulig skal kunne følge opp saken fra Norge,  
er det lurt at familiemedlemmet i utlandet gir deg fullmakt  
i saken. Etter at du har fått fullmakt kan du også få tilsendt 
vedtaket i posten når søknaden er ferdigbehandlet.  
Det enkleste er at ditt familiemedlem gir deg fullmakt når 
han eller hun leverer søknaden hos ambassaden.

SØKNADSGEBYR 

UDI krever at man ved registrering av søknad om familie-
gjenforening på nett betaler et søknadsgebyr. Denne må være 
betalt for at søknaden skal tas imot av ambassaden og senere 
bli behandlet av UDI. Det er kun søknadsgebyr pr. voksen og 
ikke for barn under 18 år.
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Søknadsprosessen  
steg for steg
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1. REGISTRERE SØKNADEN PÅ UDI SIN SØKNADSPORTAL 
Det er familien din i utlandet som må søke familiegjenforening med 
deg som er i Norge. Du som bor i Norge kalles referansepersonen 

og familiemedlemmet i utlandet er søker.

Dersom den som søker gjenforening med deg ikke kan gjennomføre 
denne registreringen selv, er det helt i orden at du som referanse-
personen i Norge fullfører registreringen. 

For å fylle ut søknad på UDIs nettportal trenger du opplysninger om:
A. Søkeren 02

B. Referansepersonen 03 

2. OPPMØTE PÅ AMBASSADEN TIL AVTALT TID
Ditt familiemedlem må møte opp personlig på ambassaden eller 
visumsenteret, levere alle dokumentene UDI krever, svare på 
spørsmål fra ambassaden, og i noen tilfeller også avlegge DNA-prøve.

3. VENTE PÅ SVAR FRA UDI
UDI behandler alle søknadene om familiegjenforening elektronisk. 
Alle søknadene blir lagt i et køsystem, og tatt i tur og orden. Noen 
ganger må saken sendes tilbake til ambassaden for utredning, 
eller til politiet fordi UDI ønsker at politiet tar et intervju med deg, 
eller en DNA-prøve. Da kan saken ta lengre tid. Når du får en 
saksbehandler, vil denne personen gå gjennom alle papirene som  
er innlevert, sammenligne informasjonen i saken med regelverket,  
og basert på dette ta en vurdering på hvorvidt du oppfyller kravene 
til familiegjenforening.

4. SVAR FRA UDI
Dersom søknaden om familiegjenforening blir innvilget får du et 
vedtak om dette i posten. I mange tilfeller blir også familiemedlemmet 
kontaktet av ambassaden. Da må ditt familiemedlem avtale et nytt 
oppmøte på ambassaden for å få utstedt et innreisevisum til Norge. 
Familiemedlemmet må reise til Norge innen 6 måneder etter at UDI 
innvilget søknaden om familiegjenforening. Er det noe som forhindrer 
familiemedlemmet å gjøre dette innen denne fristen, for eksempel 
ved alvorlig sykdom eller fordi barnet må fullføre skoleåret først, 
må dere søke om forlengelse ved å ta kontakt med UDI så fort som 
mulig. Dette kan du gjøre enten på telefon eller e-post. 
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B. Opplysninger om referansepersonen

HUSK

Husk at alt av navn og datoer må vært likt informasjonen som står 
oppført i pass og andre offisielle dokumenter.

Når du er ferdig med registreringen av søknaden må du betale 
søknadsgebyret til UDI,  pr familiemedlem over 18 år. Denne 
betalingen må gjennomføres med Visa eller Mastercard. Det er et 
unntak for land hvor et annet lands ambassade representerer Norge, 
og oppmøte skal skje ved for eksempel en svensk eller dansk 
ambassade, da betaler søkeren ved oppmøte der. 

Etter betalingen bestiller du time for familien din på ambassaden /
søknadssenter (VFS).  

Husk å registrere en egen søknad for hvert av dine familiemedlemmer 
som du søker gjenforening med.

1. Hvor skal det søkes fra? (land / ambassade / visumsenter)

2. Etternavn / fornavn

3. fødselsdato / fødeby, sted og land

4. Nåværende statsborgerskap og opprinnelig statsborgerskap

5. Kontaktinformasjon: Gateadresse, poststed, land / epost /
telefonnummer med landkode

6. Hovedutdanning / fagfelt / årstall og sted for utdanning

7. Morsmål / andre språk som beherskes

8. Om det er foretatt noen kriminelle handlinger

9. Om søker har reisedokument: passnummer, varighet,
utstedelsesautoritet og -sted

10. Hvilket land man ønsker at svaret på søknaden sendes til

11. Tidligere opphold i Schengen

12. Sivilstatus

13. Etternavn / fornavn / fødselsdato / statsborgerskap /
kjønn foreldre

14. Etternavn / fornavn / fødselsdato / statsborgerskap /
kjønn barn

A. Opplysinger om søkeren

1. Relasjon til søker (ektefelle / barn / samboer osv)

2. Formål med søknaden (for eksempel familieinnvandring)

3. Etternavn / fornavn / fødselsdato / e-post / telefonnummer /
adresse

4. Sivilstatus
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18 Ektefelle

19 Samboer

20 Barn under 18 år

21 Barn over 18 år

22 Foreldre (og søsken) når du er
under 18 år

23 Forelder når du er over 18 år

24 Helsøsken når du er over 18 år

25 Annet familiemedlemmer

Familiegjenforening 
med:

Ⅲ



Ektefelle Samboer

18 19

Som hovedregel skal alle som søker familiegjenforening fremlegge 
pass. UDI gjør ofte unntak dersom du (referansepersonen i Norge) 
har flyktningstatus (asyl / beskyttelse etter utlendingsloven § 28). 
Dersom du har fått opphold etter en annen bestemmelse må din 
ektefelle legge frem dokumentasjon på sin identitet, gyldig pass 
er som regel godkjent.

KRAV TIL BÅDE DEG OG DIN EKTEFELLE:
› Fremleggelse av vigselsattest, familiebok eller annen
dokumentasjon på ekteskapet.

› Dere må ha planer om å bo sammen i Norge.

› Dere må begge ha inngått ekteskapet frivillig.

INNTEKTSKRAV DERSOM DU HAR FLYKTNINGSTATUS:
› For å få unntak fra kravet om inntekt må ekteskapet være inngått
før du (referansepersonen) kom til Norge, søknaden må være
registrert på UDIs søknadsportal innen 6 måneder, og søknaden må
formelt være levert hos ambassaden innen ett (1) år etter at du fikk
innvilget førstegangs oppholdstillatelse som flyktning.

INNTEKTSKRAV DERSOM DU IKKE HAR FLYKTNINGSTATUS:
› Du som referanseperson må ha tjent en bestemt sum i året som
har vært, og kunne dokumentere at du tjener ca. det samme i året
som kommer. De nøyaktige tallene finner du på www.udi.no.
Inntekten dokumenteres ved din arbeidsavtale og de tre siste
lønnslippene på søknadstidspunkt. UDI vil sjekke skattemeldingen
din fra året før.

Som hovedregel skal alle som søker familiegjenforening 
fremlegge pass. UDI gjør ofte unntak dersom du (referanse-
personen i Norge) har flyktningstatus (asyl/beskyttelse etter 
utlendingsloven § 28.) Dersom du ikke har flyktningstatus i Norge 
må din ektefelle legge frem dokumentasjon på sin identitet, har 
hun eller han gyldig pass er dette som regel godkjent.

KRAV TIL BÅDE DEG OG DIN SAMBOER:
› Dere må ha planer om å bo sammen i Norge.

DERE MÅ FYLLE ETT AV DISSE TO KRAVENE:
› Dere må ha bodd sammen i minst to år (og kunne dokumentere
dette), og ingen av dere kan være gift med noen andre. Hvis
dere har bodd sammen i Norge, må begge ha hatt lovlig opphold.

› Dere har, eller venter, barn sammen. Dere er begge ugift
eller skilt.

INNTEKTSKRAV DERSOM DU HAR FLYKTNINGSTATUS:
› For å få unntak fra kravet om inntekt må ekteskapet være
inngått før du (referansepersonen) kom til Norge, søknaden må
være registrert på UDIs søknadsportal innen 6 måneder, og
søknaden formelt levert hos ambassaden innen ett (1) år etter at
du fikk innvilget førstegangs oppholdstillatelse som flyktning.

INNTEKTSKRAV DERSOM DU IKKE HAR FLYKTNINGSTATUS:
› Du som referanseperson må ha tjent en bestemt sum i året
som har vært, og kunne dokumentere at du tjener ca. Det
samme i året som kommer. De nøyaktige tallene finner du på
www.udi.no. Dette dokumenteres ved din arbeidsavtale og  de
tre siste lønnslippene på søknadstidspunktet. UDI vil sjekke
skattemeldingen din fra året før.
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KRAV TIL BARNET:
› Som hovedregel skal alle som søker familiegjenforening fremlegge
pass. UDI gjør ofte unntak dersom du (referansepersonen i Norge)
har flyktningstatus (asyl / beskyttelse etter utlendingsloven § 28).
Dersom du ikke har flyktningstatus i Norge må barnet legge frem
dokumentasjon på sin identitet, har barnet gyldig pass er dette
som regel godkjent.

› Hvis barnets andre forelder ikke bor i Norge og ikke skal være
med på gjenforening til Norge, må den andre samtykke i at barnet
skal bo i Norge. Dette er bare nødvendig hvis du og den andre
forelderen har delt foreldreansvar.

KRAV TIL DEG (REFERANSEPERSONEN):
Dersom barnet ditt er under 15 år og begge foreldre befinner seg 
i Norge er det unntak fra kravet om inntekt.

INNTEKTSKRAV DERSOM DU HAR FLYKTNINGSTATUS, 
OG KUN EN FORELDER BEFINNER SEG I NORGE:
› For å få unntak fra kravet om inntekt må søknaden være
registrert på UDIs søknadsportal innen 6 måneder og søknaden
formelt være levert hos ambassaden innen ett (1) år etter at du
fikk innvilget førstegangs oppholdstillatelse som flyktning.

INNTEKTSKRAV DERSOM DU IKKE HAR FLYKTNINGSTATUS:
› Du som referanseperson må ha tjent en bestemt sum i året som
har vært, og kunne dokumentere at du tjener ca. Det samme
i året som kommer. De nøyaktige tallene finner du på www.udi.no.
Dette dokumenteres med din arbeidsavtale og de tre siste lønn-
slippene på søknadstidspunktet. UDI vil sjekke skattemeldingen
din fra året før.

Barn under 18 år

KRAV TIL BARNET (SØKER):
› Barnet må legge frem dokumentasjon på sin identitet, har barnet
gyldig pass er dette som regel godkjent.

› Barnet må være i en av disse situasjonene:
Barnet må være mellom 18 og 21 år, og ikke være gift eller  
ha samboer. Du, barnets andre forelder og alle barnets 
søsken bor i, eller skal flytte til, Norge. Barnet bor hjemme 
hos deg og den andre forelderen, blir forsørget av dere 
og er verken gift eller har samboer. Barnet kan heller ikke 
ha etablert et selvstendig liv utenfor hjemmet ved å arbeide 
eller studere. Barnet skal bo sammen med dere når det 
kommer til Norge.

Barnet har alvorlige helseproblemer. Du og barnets andre 
forelder er de eneste som kan gi barnet personlig omsorg. 
Her er det viktig at du forklarer hvilke andre muligheter 
barnet eventuelt har, og hvorfor barnet ikke kan få nød-
vendig oppfølging / helsehjelp der det befinner seg. Dette 
gjelder også barn over 21 år.

KRAV TIL DEG (REFERANSEPERSONEN):
› Krav om inntekt uavhengig om du har flyktningstatus eller ikke:
Du som referanseperson må ha tjent en bestemt sum i året som
har vært, og kunne dokumentere at du tjener ca. det samme
i året som kommer. De nøyaktige tallene og informasjon
om hvordan du skal dokumentere inntekten din, finner du på
www.udi.no.

› I slike saker er de lurt å legge ved en skriftlig forklaring på
barnets situasjon, og hvorfor UDI bør innvilge familiegjenforening.

Barn over 18 år
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KRAV TIL FORELDER / SØSKEN (SØKER):
› Søkeren (dine foreldre eller søsken) må som hovedregel 
dokumentere sin identitet med gyldig pass. Dersom søkeren er 
flyktning med beskyttelsesbehov kan UDI gjøre unntak fra dette 
kravet. På UDI sine nettsider finner du sjekklister med oversikt 
over hvilke dokumenter søkeren må vise frem dersom de er 
mulig å skaffe. 

FORELDEREN MÅ FYLLE DISSE KRAVENE:
› Forelderen har helt eller delt foreldreansvar for deg. Forelderen, 
og eventuelle søsken under 18 år, skal bo sammen med deg i Norge. 

› Dersom foreldrene dine er skilt, er det den forelderen du bodde 
sammen med før du forlot hjemlandet, som har førsterett på 
opphold. Hvis du har bodd med begge foreldrene, kan begge 
foreldrene få opphold. Det er da krav om dere skal bo sammen  
i Norge.

KRAV TIL DEG (REFERANSEPERSONEN):
› Du må fått beskyttelse. Søknaden fra foreldrene og søsknene 
dine må være levert på ambassaden før du har fylt 18 år.

Foreldre (og søsken) når du er under 18 år

KRAV TIL FORELDER / SØSKEN (SØKER):
› Forelderen må legge frem dokumentasjon på sin identitet. 
Gyldig pass er som regel godkjent.

› Dokumentasjon på relasjonen, for eksempel fødselsattest. 
Disse kravene kan du lese mer om på www.udi.no.

› Din forelder må være over 60 år.

› Din forelder kan ikke ha ektefelle eller samboer.

› Din forelder kan ikke ha foreldre, barn, barnebarn eller oldebarn  
i hjemlandet. 

KRAV TIL DEG (REFERANSEPERSONEN):
› Du må fått beskyttelse, eller du har en annen form for tillatelse 
som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Dersom 
du har opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn må det 
ikke foreligge noen begrensninger i din tillatelse.

› Du som referanseperson må ha tjent en bestemt sum i året som 
har vært, og kunne dokumentere at du tjener ca. det samme i året 
som kommer. De nøyaktige tallene og informasjon om hvordan du 
skal dokumentere inntekten din, finner du på www.udi.no.

› Du må eie eller leie bolig der forelderen skal bo sammen med deg. 

Forelder når du er over 18 år
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KRAV TIL HELSØSKEN (SØKER):
› Søker må legge frem dokumentasjon på sin identitet.  
Har vedkommende gyldig pass er dette som regel godkjent.

› Ditt søsken må være under 18 år.

› Ditt søsken kan ikke ha foreldre eller andre omsorgspersoner 
i hjemlandet eller der han eller hun bor.

KRAV TIL DEG (REFERANSEPERSONEN):
› Du må godkjennes som omsorgsperson av barnevernet i Norge. 

› Du må ha fått beskyttelse, eller du har en annen form for tillatelse 
som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Dersom 
du har opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn må det 
ikke foreligge noen begrensninger i din tillatelse.

› Du som referanseperson må ha tjent en bestemt sum i året som 
har vært, og kunne dokumentere at du tjener ca. det samme i året 
som kommer. De nøyaktige tallene og informasjon om hvordan du 
skal dokumentere inntekten din, finner du på www.udi.no.

› Dersom ditt søsken er under 15 år og uten foreldre i hjemlandet,  
er det unntak fra kravet om inntekt.

› Du må eie eller leie bolig der ditt søsken skal bo sammen med deg.

Helsøsken når du er over 18 år

Det er svært vanskelig for andre typer familiemedlemmer enn  
de som nevnt over, å få familiegjenforening. Du kan bare få 
dette hvis UDI mener det er såkalte sterke menneskelige hensyn 
i saken din. Dette vurderer de konkret i hver enkelt sak, og UDI 
kan derfor ikke si noe generelt om hva som skal til for å få 
familiegjenforening for andre familiemedlemmer. Dersom du 
ønsker å søke om å bli gjenforent med andre familiemedlemmer 
bør du kontakte UDI eller SEIF for å få veiledning.

Annet familiemedlemmer
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Hva om mitt familiemedlem flytter til ny adresse før vi får svar 
på søknaden?

Dersom den du har søkt familiegjenforening med flytter før dere 
har fått svar fra UDI, er det viktig at hun eller han melder ifra 
om dette så fort som mulig til ambassaden eller konsulatet. Blir 
ikke dette gjort kan dere risikere at dere ikke får vedtaket fra 
UDI. Dette gjelder også dersom du, referansepersonen i Norge 
flytter. Dersom du melder flytting til Folkeregisteret, vil UDI få 
denne oppdateringen automatisk.

Jeg har ikke sett familien min på lenge og ønsker å få saken min 
prioritert. Kan jeg det?

UDI krever at det er helt spesielle forhold i saken deres, for at 
ditt familiemedlem skal kunne gå foran i køen og bli prioritert. 
Livstruende eller akutt sykdom og begravelse kan være slike 
forhold. Du må da skrive et brev og laste dette opp på din 
søknadsportal-bruker, sammen med en legeattest. Husk 
at legeattest som ikke er skrevet på norsk eller engelsk må 
oversettes av godkjent oversetter (det må stå hvem og når 
oversettelsen ble gjennomført). Du vil få beskjed fra UDI om 
saken din blir prioritert eller ikke. 

Vil UDI ta kontakt dersom det er noe som mangler?
Dere kan ikke regne med at UDI tar kontakt for å spørre om 
manglende dokumenter når de behandler søknaden. Søknaden 
kan avslås om ikke alle dokumentene på sjekklisten er med. 

Hvorfor tar det så lang tid å få svar på søknaden?
På www.udi.no På www.udi.no finner du en kalkulator som 
viser saksbehandlingstiden for ulike land. Saksbehandlingstiden 
kan likevel bli påvirket av flere faktorer. Det kan for eksempel 
komme flere saker inn til UDI enn vanlig, noe som gjør at saks-
behandlingstiden går opp. Det kan også være at saken er sendt 
til politiet eller ambassaden for intervju og det vil ta noe tid 
før du eller din familiemedlem får innkalling til intervju. I noen 
tilfeller ønsker UDI å verifisere noe i saken din, som også kan 
gjøre at saksbehandlingstiden blir lengre.

Hvorfor må jeg og familien ta en DNA-test?
I noen land er det vanskelig å skaffe fødselsattester og andre 
dokumenter som godtas av norske myndigheter. Derfor ber UDI 
om DNA-analyse av søkeren og referansepersonen i noen saker.
I saker fra følgende land tas det flest DNA: Afghanistan, Syria, 
Irak, Jemen og alle land i Afrika sør for Sahara (med unntak av 
Sør-Afrika).

Jeg er innkalt til intervju hos politiet! Hvorfor?
Dersom UDI ønsker flere opplysninger i saken, kan det hende at 
de ber politiet innkalle deg, som er referanseperson i saken,  
til et intervju. Ofte dreier det seg om at familierelasjonen ikke er 
godt nok klargjort og at det må innhentes flere opplysninger.  
Blir du innkalt på et slikt intervju er det viktig å svare utfyllende 
på spørsmålene, slik at eventuelle uklarheter blir oppklart. 

Kanskje du lurer på...
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Fullmakt: Hvis du ønsker at noen skal kunne opptre på dine vegne 
i forbindelse med søknaden din, må du gi denne personen en 
fullmakt. Denne personen kan for eksempel være din arbeidsgiver,  
et familiemedlem eller en annen person du stoler på. 

Fullmektig: Den som har fått fullmakt til å opptre på vegne av 
noen andre.

NAV står for arbeids- og velferdsforvaltning. NAV arbeider blant 
annet med arbeidssøkere, dagpenger, arbeidsavklaringspenger 
(AAP), pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. NAV skal bidra til at 
flere er i arbeid og færre på stønad. NAV har oversikt over ledige 
jobber og kan tilby tiltak som kurs og arbeidspraksis.

Notoritet: at innholdet i dokumentet er etterprøvbar. God 
notoritet betyr at det aktuelle landet har gode rutiner for  
å sjekke opplysninger for de dokumentene som leveres inn 
og registreres i landets offisielle registre.

Referanseperson: den som befinner seg i Norge, og som familie-
medlem ønsker å bli gjenforent med. 

Skatteoppgjør: Skatteoppgjøret viser hvor mye skatt du skal 
betale, hvor mye skatt du er blitt trukket for eller har betalt inn, 
og tilgodebeløp eller restskatt. Skatteoppgjøret viser også hvilken 
inntekt og formue du har hatt, skatteklasse og opptjente feriepenger.

Søker: den som er i utlandet og ønsker å bli gjenforent med et eller 
flere familiemedlemmer i Norge.

Ordliste Underholdskrav: I mange tilfeller hvor man søker gjenforening 
med familiemedlem, stilles det et krav om at referansepersonen 
i Norge kan dokumentere fast inntekt.

Vedtak: Brevet fra UDI hvor du får vite om søknaden er innvilget 
eller avslått. Dersom søknaden blir avslått vil du finne årsaket til 
avslaget i dette brevet, og informasjon om hvordan du eventuelt 
kan klage på dette.
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