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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, 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



Året 2022 har vært et mer normalt år for SUA sammenlignet med året før da pandemien 

påvirket tilstedeværelse og tilgjengelighet for alle etatene i SUA-samarbeidet. 

Smitteverntiltakene ble opphevet i 2022 og etatene kunne dermed komme tilbake til en mer 

normal drift. Etatene har likevel tatt med seg et etterslep som fortsatt preger etatene i ulik grad 

fortsatt. For eksempel har UDI store utfordringer med å jobbe ned restansene som ble bygget 

opp i løpet av pandemien.
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Hva har skjedd i 2022 – del 1



Krigen i Ukraina har preget verden i 2022 og har også påvirket SUA. Både politiet og UDI har 

vært nødt til å flytte ressurser for å håndtere de store ankomstene av ukrainske asylsøkere 

gjennom året. Dette har gjort at kapasiteten og tilgjengeligheten hos politiet på flere av 

sentrene har blitt mindre. Saksbehandlingstiden i UDI har også blitt lenger som følge av disse 

prioriteringene.
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Hva har skjedd i 2022 – del 2
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På grunn av de store ankomstene av ukrainske asylsøkere har antall brukere hos politiet gått 

betydelig ned på noen av sentrene. Dette har sammenheng med at politiet noen steder måtte 

omdisponere ressurser for å jobbe med asylregistrering i deler av 2022. Dette har ført til lavere 

kapasitet og færre tilgjengelige timer, noe som viser igjen i statistikken.
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Totalt antall brukere i 2022
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I 2022 ble det gitt totalt 14 273 oppholdstillatelser og foretatt 16 623 EØS-registreringer. 
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Oppholdstillatelser og EØS-registreringer

Sted Oppholdstillatelser EØS-registreringer

Oslo 9 260 7 841

Stavanger 2 673 2 117

Bergen 1 117 1 741

Trondheim 1 182 4 290

Kirkenes 41 634
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I 2022 ble det behandlet totalt 16 772 søknader om skattekort, 9 593 innflyttingsmeldinger og 

tildelt 8 837 d-nummer. 
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Skattekort, innflyttingsmeldinger og d-nummer

Sted Skattekort Innflyttingsmeldinger D-nummer

Oslo 9 260 7 841 3 091

Stavanger 2 673 2 117 1 770

Bergen 1 117 1 741 2 285

Trondheim 1 182 4 290 1 517

Kirkenes 41 634 174
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Arbeidstilsynets veiledere på servicesentrene registrerte 1 085 henvendelser i 2022. De fleste 

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

arbeidsinnvandrere. Manglende lønn og feriepenger topper statistikken, fulgt av spørsmål om 

arbeidsavtale, oppsigelse og arbeidstid. Grunnet den store økningen av flyktninger fra Ukraina 

har Arbeidstilsynet oversatt Know Your Rights-nettsiden til ukrainsk og medarbeidere fra SUA 

har bistått i flere veiledningstiltak rettet mot ukrainske flyktninger i Norge.
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Henvendelser om arbeidsforhold
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Etatene i SUA har hatt et godt samarbeid gjennom året 2022. Etatene har blant annet jobbet 

tett sammen om informasjon rettet mot ukrainske borgere og samarbeidet for å få oversatt 

relevant informasjon i ulike kanaler. Etatene samarbeider også videre om utviklingstiltak, blant 

annet knyttet til forbedring av brukeropplevelsen og bedre flyt i saksbehandlingen. SUA 

samarbeider også tett med a-krimsentrene om tips for å avdekke useriøse arbeidsgivere og 

utnyttelse av utenlandske arbeidstakere.
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Samarbeid og videreutvikling av SUA
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