
Stavanger

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

Service Centre for Foreign Workers



Hva er Servicesenter for utenlandske
arbeidstakere?

På Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) 
jobber Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og  
Utlendingsdirektoratet (UDI) sammen for at utlendinger 
som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning 
og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. 

Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Kirkenes.

Hvem kan bruke servicesenteret?
•  Personer fra EU/EØS som skal arbeide i Norge,  

og familiemedlemmene deres
•  Personer fra land utenfor EU/EØS som skal søke 

oppholdstillatelse for å arbeide i Norge, og familie- 
medlemmene deres 

• Arbeidsgivere til målgruppene beskrevet over

Hva kan servicesenteret hjelpe deg med?
•  Du kan få registreringsbeviset ditt hvis du er EU/

EØS-borger.
•  Du kan levere dokumentasjon til søknad om oppholds- 

tillatelse hvis du er fra land utenfor EU/EØS.
•  Du kan bestille oppholdskort, som er et bevis på 

oppholdstillatelsen din.

•  Du kan søke om skattekort og samtidig få norsk identitetsnummer.
•	 	Du	kan	melde	flytting	til	Norge	og	samtidig	få	norsk	identitets- 

nummer.
•  Du kan få informasjon om ID-kort for ansatte i bygg- og  

anleggsnæringen og renholdsbransjen.
•  Du kan få svar på spørsmål om arbeidsforholdet ditt, for eksempel 

arbeidstid og lønnsvilkår i Norge.

Hvilke dokumenter må du ha med?
•  Husk å ta med gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som er godkjent 

som reisedokument i Schengenområdet.
•  Det er viktig at du tar med all nødvendig dokumentasjon, slik at 

søknadsprosessen	går	så	raskt	som	mulig.	På	sua.no	finner	du	
informasjon om hvilke dokumenter du må levere sammen med  
de ulike søknadene. 

sua.no  taxnorway.no
For mer informasjon:

workinnorway.no

 udi.nopolitiet.noarbeidstilsynet.noskatteetaten.no



What is Service Centre for Foreign 
Workers?

The Service Centre for Foreign Workers (SUA) is 
operated jointly by the Labour Inspection Authority 
(Arbeidstilsynet), the Police (politiet), the Tax Administration 
(Skatteetaten) and the Norwegian Directorate of Immigration 
(UDI), to ensure that foreign workers coming to Norway 
receive guidance and fast-track processing of their 
applications. 

We	have	offices	in	Oslo,	Stavanger,	Bergen	and	Kirkenes.

Who can use the Service Centre?
•  Persons from EU/EEA countries coming to work in 

Norway, and their families
•  Persons from non-EU/EEA countries applying  

for a residence permit in order to work in Norway, 
and their families 

• Employers of the above

How can the Service Centre help you?
•	 	You	can	get	your	registration	certificate	(registrerings-

bevis) if you are a citizen of an EU/EEA country.
•  You can submit documentation for your residence  

permit application if you are from a non-EU/EEA 
country.

•	 	You	can	order	a	residence	card,	which	certifies	that	you	have	 
a residence permit.

•  You can apply for a tax deduction card (skattekort) and at the same 
time obtain a Norwegian identity number.

•  You can give notice of your relocation to Norway and at the same 
time obtain a Norwegian identity number.

•  You can get information about ID cards for employees in the 
construction industry and the cleaning sector.

•  You can get answers to questions about your employment  
conditions, such as working hours and wages in Norway.

What documents do you need to bring?
•  Remember to bring with you a valid passport or national ID card 

approved as a travel document in the Schengen Area.
•  It is important to bring along all the required documentation to 

make the application process as fast as possible. There is information 
available at sua.no about which documents you need to provide for 
the various applications. 

sua.no  taxnorway.no
For more information:

workinnorway.no

 udi.nopolitiet.noarbeidstilsynet.noskatteetaten.no



Hvor finner du oss:

STAVANGER
Lagårdsveien 46  
i lokalene til Skatt vest

ÅPNINGSTIDER
15. mai – 14. september: mandag til fredag 09.00 – 14.30.
15. september – 14. mai: mandag til fredag 09.00 – 15.00.

Where are we located?

STAVANGER
Lagårdsveien 46 
in the offices of Tax 
Region West (Skatt vest)

OPENING HOURS
15 May – 14 September: Monday to Friday 09.00 – 14.30.
15 September – 14 May: Monday to Friday 09.00 – 15.00.

Lagårdsveien
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