Dette skjemaet er et alternativ til invitasjon i brevs form, og oppfordres utfylt og undertegnet av inviterende person – eget skjema
for hver søker (unntak: se pkt. 4J). Skjemaet er ikke obligatorisk å levere. Det er frivillig hvilke punkter som fylles ut.
Informasjonen vil kun bli brukt som grunnlag for å vurdere visumsøknader.

Invitasjon fra referanseperson i Norge
1. Personopplysninger om deg som inviterer (Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER)
Etternavn

Fornavn

Fødselsdato

E-post

Tlf (privat)

Adresse

Tlf (mobil)

Sivilstand (Ugift Gift

Separert Skilt Samboer Enke/-mann)

Tlf (jobb)

2. Arbeidssituasjon
Yrke/stilling

Arbeidsgiver

Andre former for underhold (pensjon, trygd, etc.)

3. Personopplysninger om den du inviterer
Etternavn

Fornavn

Statsborgerskap

Sivilstand (Ugift Gift Separert Skilt Samboer Enke/-mann)

Yrke/stilling

Adresse
Fødselsdato

Tlf
E-post

4. Opplysninger om besøket
A. Når vil søker ankomme Norge og hvor lenge vil vedkommende bli i landet?

B. Skal søker bo hos deg hele tiden (evt. hvilke andre personer/steder skal vedkommende besøke)?

C. Er du i slekt med den du inviterer?
Nei
Ja. Hvilket slektsforhold?

D. Type relasjon dersom nei i punkt C (sett kryss)
Venn
Ektefelle
Evt. kommentar
E. Hva er formålet med besøket – hva skal søker gjøre i Norge?

F. Dersom dere ikke er i slekt – når, hvor og hvordan kom dere i kontakt, og hvor lenge har dere kjent hverandre?

Kjønn
Tlf mobil

G. Har du møtt vedkommende?
(Vennligst angi dato og sted for siste møte. Utenriksstasjonen kan etterspørre kopier av stempler i pass eller annen dokumentasjon.)

H. Hva vet du om søkers familiesituasjon, dvs. ektemann/kone, barn og hvor de bor?

I. Hvem betaler for søkers reise og oppholdsutgifter?

J. Er det andre som følger med den besøkende til Norge? (Medfølgende medlemmer av søkers kjernefamilie som også søker visum kan føres inn
under med fullt navn, fødselsdato og oppgitt relasjon som alternativ til eget invitasjonsskjema)
Nei
Ja. Hvem? Hva slags relasjon?

K. Har du familiemedlemmer som er blitt innvilget visum eller oppholdstillatelse?
Nei
Ja. Hvem og på hvilken måte?

L. Har du tidligere invitert eller garantert for visumsøkere til Norge? Hvem og når?

M. Skal den inviterte besøke andre Schengen-land i visumperioden?
Nei
Ja. Hvilke og i hvilket tidsrom?

N. Andre kommentarer – Her kan du fylle inn tilleggsopplysninger om besøket som kan være relevante for saksbehandlingen

5. Underskrift – Jeg bekrefter herved at den informasjonen jeg har gitt er fullstendig og korrekt.
Dato
Sted
Underskrift (for umyndige: vergens underskrift)

Referansepersonen gjøres oppmerksom på at man som referanse i en utlendingssak ikke har møte – eller opplysningsplikt jf. Utlendingsloven § 83
første ledd. Det kan være straffbart å gi vesentlige uriktige opplysninger eller åpenbart villedende opplysninger, jf utlendingslovens § 108 første
ledd c, samt å gi falsk forklaring, jf straffeloven § 166. Dersom man ikke medvirker til å opplyse saken, kan det få konsekvenser for saksutfallet.
Dette invitasjonsskjemaet er et frivillig vedlegg til visumsøknader og kan leveres til norsk utenriksstasjon i forbindelse med visumsøknad.

