
  
 Oppdatert 10.08.2022 

 

Skjema for godtgjering til representantar for einslege mindreårige 

asylsøkjarar 
 

Representanten har krav på godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytt til utføringa av 

oppdraget. Godgjering og utgiftsdekning blir som hovudregel ytt etter faste satsar. Vi skil mellom 

arbeid utført før og etter gjennomført asylintervju.  

 

Når det gjeld oppdrag for barn som kjem frå Ukraina, blir det ikkje gjennomført asylintervju. Satsane 

gjeld då fram til UDI har gjort vedtak om beskyttelse. Sjå elles informasjonsskriv for oversikt over 

satsane. 

 

Skjemaet er delt inn i fire delar.  

 

1. Registrering hos politiet – gjeld berre barn frå Ukraina 

2. Frå Statsforvaltaren sitt vedtak til vedtak frå UDI eller gjennomført asylintervju 

3. Frå vedtak frå UDI eller gjennomført asylintervju 

4. Timegodtgjering 

 

Du treng berre å fylle ut den delen som gjeld ditt oppdrag. Vi oppfordrar deg til å sende 

søknaden digitalt via sikker melding til Statsforvaltaren på våre heimesider eller via 

www.vergemal.no – skjema nummer 1. Søknaden kan leggjast ved som eit vedlegg.   

 

Representant: Fornamn, mellomnamn, etternamn 

Namn:  

Fødselsnummer:             

Adresse:   

Bankkonto:             

Organisasjonsnummer:             

 

Einsleg mindreårig asylsøkjar:  Fornamn, mellomnamn, etternamn 

Namn:  

Duf-nummer/D-

nummer: 
            

Adresse:  

Dato asylintervju/vedtak frå UDI Oppgitt fødselsdato: Endra fødselsdato: 

   

http://www.vergemal.no/
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1. Registrering hos politiet – gjeld berre barn frå Ukraina 

 

Denne delen skal du fylle ut dersom du har delteke på registrering hos politiet.  

 

 

Utgiftsdekning – faktiske utgifter 

Du kan søke om dekning av faktiske utgifter. Utgiftene må dokumenterast i form av kvittering.  

 

Offentleg kommunikasjon skal som hovudregel brukast der det er tilgjengeleg.  

 

Kilometergodtgjering: 

Dato Frå Til Antall km Sum 

bompengar/parkering 

     

Formål med reisa:  

Dato Frå Til Antall km Sum 

bompengar/parkering 

     

Formål med reisa:  

Dato Frå Til Antall km Sum 

bompengar/parkering 

     

Formål med reisa:  

Dato Frå Til Antall km Sum 

bompengar/parkering 

     

Formål med reisa:  

 

 

 

 

Godtgjering -  Registrering hos politiet 

• med varigheit inntil tre timar: kr 1 200,- 

• med varigheit over tre timar: kr 1 600,- 

Dato (når utført): 

Frå kl. til kl. (før berre 

registreringssamtale i denne del av 

skjema): 

Total reisetid tur-retur politiet: 

 

 

  

Deltok du på fleire registreringar hos politiet?  

Viss ja, før opp referansenummer på 

dei andre sakene og dato for 

registrering.  
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2. Frå Statsforvaltaren sitt vedtak til vedtak frå UDI eller gjennomført 

asylintervju 

 

Denne delen gjeld frå vi har gjort vedtak om oppnemning av representant og fram til gjennomført 

asylintervju. For barn som kjem frå Ukraina, er det vedtak frå UDI om beskyttelse som er 

skjeringstidspunktet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgiftsdekning – frå Statsforvaltaren sitt vedtak om oppnemning av representant til vedtak frå 

UDI/asylintervju. Dersom perioden er svært kort, må det vurderast om det er rimeleg å krevje 

utgiftsdekning. Ein må ha hatt utgifter for at dette skal vere rimeleg.  

 Dato frå Dato til 

Fast utgiftsdekning: kr 800,-   

 

Utgiftsdekning – faktiske utgifter 

Du kan søke om dekning av faktiske utgifter. Utgiftene må dokumenterast i form av kvittering.  

 

Offentleg kommunikasjon skal som hovudregel brukast der det er tilgjengeleg.  

 

Besøkte du fleire samstundes? Viss ja, før opp referansenummer på dei andre sakene og dato for 

besøk:  

 

Kilometergodtgjering: 

Dato Frå Til Antall km Sum 

bompengar/parkering 

     

Formål med reisa:  

Godtgjering -  Samtale med barnet før vedtak frå UDI/asylintervju   

• Inntil tre besøk a kr 800,- per besøk 

• Fast sats for reise over 30 minuttar kvar veg: kr 600,- per reise tur/retur 

Dato (når avholdt): Sted:   
Total reisetid tur-

retur: 

Bekreftelse i fra 

mottaket: 

    

    

    

Godtgjering -  Anna arbeid før vedtak frå UDI/asylintervju   

• Anna arbeid/kontakt med offentleg forvaltning etter registrering hos politiet: kr 

1 000,- 

Dato: Fra kl. til kl.  Kva som er utført 
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Dato Frå Til Antall km Sum 

bompengar/parkering 

     

Formål med reisa:  

Dato Frå Til Antall km Sum 

bompengar/parkering 

     

Formål med reisa:  

Dato Frå Til Antall km Sum 

bompengar/parkering 

     

Formål med reisa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godtgjering – asylintervju (er ikkje aktuelt for barn som kjem frå Ukraina) 

• med varigheit inntil fire timar: kr 1 600,-  

• med ei varigheit på over fire timar: kr 2 800,-  

Dato (når avholdt): Fra kl. til kl.    
Total reisetid tur-

retur: 
Bekreftelse fra UDI: 
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3. Frå vedtak frå UDI om innvilga beskyttelse (Ukraina) eller gjennomført 

asylintervju 

 

Godtgjering og utgiftsdekning etter gjennomført asylintervju/vedtak frå UDI – etter faste 

satsar 

• Godtgjering: kr 850,- per månad 

• Utgiftsdekning: kr 100,- per månad 

 Dato frå Dato til 

Godtgjering   

Utgiftsdekning   

 

 

Utgiftsdekning – faktiske utgifter 

Du kan søke om dekning av faktiske utgifter. Utgiftene må dokumenterast i form av kvittering.  

 

Offentleg kommunikasjon skal som hovudregel brukast der det er tilgjengeleg.  

 

Besøkte du fleire samstundes? Viss ja, før opp referansenummer på dei andre sakene og dato for 

besøk:  

 

Kilometergodtgjering: 

Dato Frå Til Antall km Sum 

bompengar/parkering 

     

Formål med reisa:  

Dato Frå Til Antall km Sum 

bompengar/parkering 

     

Formål med reisa:  

Dato Frå Til Antall km Sum 

bompengar/parkering 

     

Formål med reisa:  

Dato Frå Til Antall km Sum 

bompengar/parkering 

     

Formål med reisa:  
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4. Timegodtgjering  

 

Som eit unntak kan timegodtgjering innvilgast i oppdrag med omfattande bistandsbehov. Ved 

søknad om timegodtgjering må representanten grunngje kvifor fast sats ikkje gir rimeleg 

dekning, og timeforbruket må dokumenterast med detaljerte timelister.  

 

Timelista må innehalde dato, medgått tid runda opp til næraste fem minutt og utført arbeid for 

heile perioden. Det vil ikkje bli gitt fast stats for same periode. Timesats for representantar er kr 

400,- per time. 

 

Dato Arbeid Tid frå og til Sum timar 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totalt    

 


