Utlendingsenhetene
Finnmark politidistrikt
OPPHOLD I NORGE – SLIK SØKER DU
•

Den viktigste siden for deg er www.udi.no.
Her finner du all informasjon du trenger i
søknadsprosessen.

•

Sjekk våre åpningstider på politiet.no før
oppmøte.

•

Det er innført søknad på nett med
timebestilling på nettsiden Application
Portal Norway. (https://selfservice.udi.no)

•

Alle som skal søke om en tillatelse, fornye
eller bestille time for utstedelse av
oppholdskort / reisedokumenter må gjøre
det via denne søkeportalen. Det gjelder
også for alle EU/EØS-borgere.

•
•

TELEFON: 40 02 09 70
Mandag og onsdag kl.9.00 til 11.00

•

Ha klart person.nr / Duf.nr når du ringer

•

MAIL: finnmark.utlending@politiet.no

OPPMØTESTEDER I FINNMARK
Alta lensmannskontor
Labyrinten 1, Alta
Hammerfest politistasjon
Parkgata 16, Hammerfest
Kirkenes politistasjon
Rådhussvingen 1, Kirkenes
Vadsø politistasjon
Damsveien 1, Vadsø
•
•

•

Les sjekklista!
Husk å ta med: signaturskjema,
sjekkliste, pass, fargekopi av forside i
pass og kopi av alle brukte sider i
passet, bekreftede kopier av alle
andre dokumenter i sjekklisten
relevant for din søknad. Politiet har
ikke kapasitet til å ta kopi av dine
dokumenter.
Se https://www.udi.no/sjekklister

To submit applications, order residence card / travel documents or issue EEA
registration certificate go to www.udi.no
Important: Application online and booking of appointment for all immigration applicants is on the
website Application Portal Norway (https://selfservice.udi.no)
Everyone applying for a permit, renewal or residence card and travel documents must use this
application portal. This also applies to all EU / EEA citizens.
Read your checklist!
Original documents and certified copies must be brought when meeting at the police immigration
office. Remember to bring your cover letter, color copy of your passport and all used pages, check list
and other relevant documents for your application. The police does not have the capacity to take
copies for you. See https://www.udi.no/sjekklister
Contact: Finnmark Police District Immigration Unit: Office address: Rådhussvingen 1, Kirkenes.
Phone: 40 02 09 70, Monday and Wednesday between 9.00 – 11.00.
Email: finnmark.utlending@politiet.no

