POLITIET
Samtykke (fullmakt) - Søknad om pass og nasjonalt ID-kort til
barn/umyndige
Samtykket (fullmakten) skal leveres pass- og ID-kortmyndigheten i original
Pass og nasjonalt ID-kort til barn/umyndige
Foreldrene må gi skriftlig samtykke ved utstedelse av pass og nasjonalt ID-kort med reiserett til
barn under 18 år. Det samme gjelder ved utstedelse av nasjonalt ID-kort uten reiserett til barn
under 13 år.

Info

Minst én av foreldrene må være med barnet til pass- og ID-kontoret
(lensmannskontor/politistasjon/ utenriksstasjon) og må ha med sitt eget pass eller nasjonale IDkort. Dersom vedkommende ikke har pass eller ID-kort, må annen gyldig legitimasjon fremlegges,
for eksempel førerkort utstedt etter 1. januar 1998 eller bankkort med bilde.
Ved felles foreldreansvar må den av foreldrene som ikke møter sende med skriftlig samtykke
(fullmakt) og passet eller det nasjonale ID-kortet sitt. Dersom vedkommende ikke har pass eller IDkort, kan norsk førerkort utstedt etter 1. januar 1998 eller bankkort med fødselsnummer og bilde
fremlegges. Dersom det ikke sendes med original legitimasjon, må det tas med en kopi som er
bekreftet (rett kopi). Samtykket (fullmakten) må være datert og ikke eldre enn 3 måneder.
Er omsorgen for barnet overtatt av barnevernstjenesten, er det barnevernstjenesten som skal gi
skriftlig samtykke.
For personer som er fratatt rettslig handleevne må den oppnevnte vergen gi skriftlig samtykke.

Foreldre

Hvem av foreldrene møter med barnet?
Forelder 1
Navn – Forelder 1:

Forelder 2
Fødselsnummer (11 siffer) – Forelder 1:

Navn – Forelder 2:

Fødselsnummer (11 siffer) – Forelder 2:

Samtykke

Barnets fødselsnummer:

_________________________________________

Jeg samtykker i at det utstedes pass til:

________________________________________
Barnets navn

Jeg samtykker i at det utstedes
nasjonalt ID-kort med reiserett til:
Jeg samtykker i at det utstedes
nasjonalt ID-kort uten reiserett til:

_______________________
Sted/dato

________________________________________
Barnets navn
________________________________________
Barnets navn

_________________________________________
Underskrift

Legitimasjon, eventuelt bekreftet kopi av legitimasjon må legges ved

GP-7062-B

