
Mennesker i Limbo, registrering for 

krav om trygdeavgift 
Mennesker i Limbo, registration for complaint on "trygdeavgift" 

 

1. Fullt navn: (Fornavn Mellomnavn Etternavn - eks. John Smith) Stavet slik som 

på asylsøkerbeviset 
Full Name: (Givenname Familyname - ex. John Smith) Spelled exactly like on the "Asylsøkerbevis" 

 

 

 

2. Kjønn 
Sex 

 Mann / Male 

 Kvinne /Female 

 

 

3. Nasjonalitet: Hvilket land kommer du fra? 
Nationality: Which country are you from? 

 

  

4. DUF-nummer (12 sifre - eks. 2004 123456 05) Skrevet som på 

asylsøkerbeviset 
DUF-number (12 digits - ex. 2004 123456 05) Like written on the "Asylsøkerbevis" 

 

 

5. D-nummer (11 sifre - eks. 170574 12345) Som skrevet i offentlige papirer 

Hvis du ikke har D-nummer, kan du bare skrive fødselsdatoen din. 170574 

betyr 17. mai 1974.  
D-number (11 digits - ex. 170574 12345) Like written in official documents If you don't have a D-

number, just provide your date of birth. 170574 means the 17th. of May 1974. 

 

 

6. Epost (eks. fornavn.etternavn@gmail.com) Hvis du ikke har epost, må du få 

hjelp til å skaffe deg epost før du sender inn skjemaet. Vi vil sende papirer til 

deg på denne epostadressen. 
Email (ex. firstname.lastname@yahoo.com) If you don't have any email, you need to get assistance 

to establish email before sending this scheme. We will send you papers on the email address you 

provide.  

 

 

7. Telefonnummer (eks. +47 47954763) 
Phone number (ex. +47 47954763) 

mailto:fornavn.etternavn@gmail.com
mailto:firstname.lastname@yahoo.com


  

8 and 9. Hvilke år har du arbeidet og betalt skatt i Norge? 
Which years did you work and paid taxes in Norway? 

 Ja / Yes Nei / No Usikker / Maybe 

1998 or before    

1999    

2000    

2001    

2002    

2003    

2004    

2005    

2006    

2007    

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    

2015    

2016    

2017    

2018    

 

 

10. Hvor arbeidet du? Firma, navn til sjefen og hvilke år du arbeidet der. Vi vil 

ikke dele denne informasjonen med myndighetene, men benytter den kanskje 

til å kontakte arbeidsgiver dersom vi trenger mer informasjon. 
Where did you work? The name of the company, the name of the boss, and which years you worked 

there. We will not share this information with the authorities, but we may contact the employer if 

we need more information.  

 

  



11. Har du lovlig opphold i Norge nå? 
Are you legally in Norway now? 

Ja, jeg har fått opphold nå / Yes, I've got asylum now 

Nei, jeg har fått avslag / No, I've got a denial 

Jeg bor i et annet land nå / I live in another country now 

 

12. Bor du: 
Do you live: 

På mottak / At asylum reception center 

Privat hos venner eller familie / Private with friends or family 

Hemmelig / Secret 

 

13. Adresse hvor vi eventuelt kan sende brev til deg. Hvis du ikke vet eller vil 

skrive adressen, kan du bare skrive landet du bor i. Husk å skrive postnummer 

(4 sifre) og poststed på egen linje. Inkluder landet hvis du har flyttet fra Norge. 
Address where we can send you a letter. If you don't know or want to provide this information, you 

have to enter the country you live in. Remember to write postal number (4 digits) and postal 

place/city on a separate line. Include the country if you have moved from Norway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Annen informasjon du ønsker å dele. 
Other information you want to share. 

  

 


