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Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, 

politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI). Hensikten med SUA er å legge til rette 

for at utenlandske arbeidstakere skal komme raskt i lovlig arbeid i Norge. Etatene på SUA skal 

behandle saker raskt, og tilbyr veiledning på flere språk. Målet er at utenlandske 

arbeidstakere, deres familiemedlemmer og arbeidsgivere, samt selvstendig næringsdrivende, 

skal kunne ordne alt de trenger for å arbeide i Norge på ett sted. 

Det finnes SUA i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. 
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Innledning



• behandle søknader om oppholdstillatelse 

• utstede registreringsbevis til EØS-borgere 

• behandle søknader om skattekort 

• tildele norsk identitetsnummer (d-nummer eller fødselsnummer) 

• behandle melding om innflytting til Norge 

• informere om rettigheter og plikter i det norske arbeidslivet
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Hovedoppgavene til sentrene er å:



SUA-sentrene har vært preget av pandemisituasjonen også i 2021. Skatteetaten og politiet 

har holdt åpent gjennom hele året, men med begrensninger på grunn av smittevernhensyn. 

Arbeidstilsynet har vært lite fysisk til stede på sentrene, men har vært tilgjengelig i andre 

kanaler.

Innreiserestriksjonene i 2021 førte til at mange utenlandske arbeidstakere henvendte seg til 

Skatteetaten for å melde innflytting og få fødselsnummer. Med fødselsnummer var det blant 

annet mulig å dra på besøk til hjemlandet og komme tilbake og arbeide etterpå. Dette førte til 

et stort trykk hos Skatteetaten og resulterte i lang ventetid for å få time, og lang behandlingstid 

på mange av disse sakene i siste del av 2021.
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Hva har skjedd i 2021 – del 1



SUA har bistått helsesektoren ved å tildele d-nummer til utenlandske arbeidstakere som ble 

testet for Covid-19 ved norske grenseoverganger. 

I mars ble 34 teststasjoner utstyrt med pass-skannere, og 30 SUA-ansatte arbeidet turnus 

gjennom hele døgnet fra hjemmekontor for å tildele d-nummer. Ordningen ble avviklet 2. juni 

da ikke lenger ble vurdert som hensiktsmessig. 
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Hva har skjedd i 2021 – del 2



SUA i Oslo har bygget om lokalene slik at politiet har fått større kapasitet. De nye lokalene sto 

klare på forsommeren 2021. Dette vil på sikt føre til at politiet kan håndtere langt flere brukere 

enn tidligere. På grunn av smittevernhensyn har ikke politiet fått utnyttet denne kapasiteten 

fullt ut i 2021.

I mai 2021 relanserte SUA nettsiden sin. Sua.no har fått et løft med ny design, og det skal 

være enklere for brukeren å finne informasjon. Det har vært gjennomført brukertester for å 

kartlegge brukerbehovene, og sua.no vil forbedres og utvikles videre. 
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Hva har skjedd i 2021 – del 3



7



På grunn av koronasituasjonen var antall henvendelser til servicesentrene lavere enn i et 

normalt år. Politiet har hatt en liten økning siden i fjor, mens Skatteetaten har omtrent like 

mange henvendelser som i 2020. Innreiserestriksjoner har gjort at det i perioder har vært 

mange som ikke har kunnet møte til bestilt time. Arbeidstilsynet har langt færre henvendelser 

ved de fleste sentrene, da de i store deler av året ikke har vært fysisk til stede. 

Tallene er også noe mangelfulle på grunn av den spesielle situasjonen vi fortsatt har hatt i 

2021. Se kommentarer til tabellene om mangelfulle eller upresise tall.
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Totalt antall brukere i 2021
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I 2021 innvilget servicesentrene 11 668 søknader om oppholdstillatelser og foretok 15 524 

EØS-registreringer. Disse fordeler seg slik på de ulike sentrene: 

• Oslo:  7 000 oppholdstillatelser,  6 185 EØS-registreringer. 

• Stavanger: 2 478 oppholdstillatelser, 2 600 EØS-registreringer. 

• Bergen: 1 002 oppholdstillatelser, 2 725 EØS-registreringer. 

• Trondheim: 1 166 oppholdstillatelser, 3 430 EØS-registreringer  

• Kirkenes: 22 oppholdstillatelser, 584 EØS-registreringer. 
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Oppholdstillatelser og EØS-registreringer
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I 2021 behandlet servicesentrene 9 654 søknader om skattekort, 10 673 

innflyttingsmeldinger, og tildelte 5 525 d-nummer.  

Disse fordeler seg slik på de ulike sentrene: 

• Oslo: 4 388 søknader om skattekort, 4 935 innflyttingsmeldinger, 1 492 d-nummer. 

• Stavanger: 2 032 søknader om skattekort, 1 606 innflyttingsmeldinger, 1 142 d-nummer. 

• Bergen: 1 809 søknader om skattekort, 2 359 innflyttingsmeldinger, 1 749 d-nummer. 

• Trondheim: 1 193 søknader om skattekort, 1 662 innflyttingsmeldinger, 963 d-nummer.  

• Kirkenes: 232 søknader om skattekort, 111 innflyttingsmeldinger, 179 d-nummer.  
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Skattekort og innflyttingsmeldinger
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Arbeidstilsynets veiledere på servicesentrene registrerte 779 henvendelser i 2021. De fleste 

av henvendelsene kom fra litauiske arbeidsinnvandrere, fulgt av polske og rumenske. 

Koronarelaterte spørsmål topper statistikken, fulgt av spørsmål om arbeidsavtale, manglende 

lønn/feriepenger, og oppsigelser. På grunn av pandemien har Arbeidstilsynet ikke vært fysisk til 

stede på servicesentrene i store deler av 2021. Henvendelsene til Arbeidstilsynet fra SUAs

brukere har i hovedsak blitt besvart på telefon, e-post og Facebook. Arbeidstilsynet har hatt 

flere kampanjer i sosiale medier i løpet av 2021, både koronarelaterte innreisebudskap og 

rettighetsbudskap gjennom kampanjen «Know your rights». 
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Henvendelser om arbeidsforhold
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Samarbeidsetatene i SUA har hatt et godt samarbeid gjennom 2021, på tross av 

begrensninger som følge av pandemien. 

Etatene jobber blant annet med prosjektet «Videreutvikle SUA». Utviklingsprosjektet har som 

mål å styrke og videreutvikle SUA-konseptet, og bygger opp under regjeringens strategi mot 

arbeidslivskriminalitet. SUA har en viktig rolle i arbeidet med å styrke det tverretatlige 

informasjonsarbeidet overfor utenlandske arbeidstakere. 
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Samarbeid og videreutvikling av SUA
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