SERVICESENTER FOR UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE
(SUA) STAVANGER

FORHÅNDSBESTILTE TIMEAVTALER
•
•
•

Du kan ikke møte uten at du har bestilt en timeavtale. Dette vil bli kontrollert ved
oppmøte. Politiets informasjonsskranke (mandag/torsdag) er fortsatt stengt.
Det er påbudt med munnbind på Servicesenteret https://www.sua.no/
Merk at søknader om statsborgerskap ikke kan leveres på SUA. Du må skaffe timeavtale
på politihuset i Stavanger. Søknadene leveres ved personlig fremmøte.

DIGITAL SØKNAD
•

Politiet viderefører den midlertidige ordningen om innlevering av søknader uten fysisk
oppmøte på SUA frem til 11.3.2021. Merk at dette kun gjelder søknadsinnlevering for
faglærte og deres familiemedlemmer som tilhører SUA-løpet, samt innlevering av
søknader om oppholdskort for tredjelandsborgere etter EØS-regelverket.

•

EØS-borgere som ønsker registrering /registreringsbevis er ikke omfattet av denne
ordningen.
EØS borgere kan skaffe skattekort ved å booke en time hos Skatteetaten her

•

Når du har søkt som normalt i UDIs søknadsportal og betalt gebyr, kan du sende oss en epost til stavanger.fuf.sua@politiet.no
E-posten må inneholde informasjon om navn, fødselsdato, type søknad og DUF nummer
dersom søknaden er en fornyelse.
Politiet oppretter saken din under forutsetning av at du har valgt SUA Stavanger som
oppmøtested når du søkte. Politiet kontakter deg på e-post med instruksjoner om hvordan
du skal laste opp vedleggene til søknaden din digitalt.

KONTAKTINFORMASJON
•

Informasjonstelefon:

51 89 94 70

Tirsdag og torsdag fra kl. 09.00 til 11.00
•

Spørsmål kan rettes til sor-vest.utlending@politiet.no

SERVICE CENTRE FOR FOREIGN WORKERS (SUA)
STAVANGER
PRE-BOOKED APPOINTMENTS
•
•
•

You cannot come unless you have an appointment. This will be checked when you arrive.
The police information desk (Monday and Thursday) will still be closed.
It is mandatory to wear a mask at Service Centre for Foreign Workers
https://www.sua.no/en/
Please note that applications for citizenship cannot be submitted at SUA (Service Centre
for Foreign Workers). You must book an appointment at the Immigration Office
(Stavanger police station). These applications must be submitted in person.

DIGITAL APPLICATIONS
•

The police will continue to take in applications electronically (without meeting up
personally at SUA). This is a temporary solution until March 11th 2021. This only
applies to applications for skilled workers and their families, who can apply at the SUA
office, and to applications for family immigration with EU/EEA citizens for nonEU/EEA citizens.

•

EU/EEA citizens who want to apply for a registration certificate (registreringsbevis)
may not use this method.
EU/EEA citizens can get a tax deduction card by booking an appointment at the Tax
Office here

•

To apply by this method, make an application as normal in the UDI Application Portal
(sent to SUA Stavanger), and pay the fee. Then send an e-mail to the police at
stavanger.fuf.sua@politiet.no
The e-mail must include information about the applicant's name, date of birth, type of
application and DUF number if it is a renewal. The police will create the case in the
system, and send you an e-mail with instructions about how to upload the documents
online.

POLICE CONTACT INFORMATION


Telephone: 51 89 94 70
Open Tuesday and Thursday 9:00-11:00



E-mail: sor-vest.utlending@politiet.no

