Ofte stilte spørsmål:
EU/EØS-borgere og familiemedlem til EU/EØS-borgere:
Hvis du har et registreringsbevis fra politiet:
Hvis du har et registreringsbevis fra politiet kan du bestille en time til Skatteetaten for å søke
om et norsk identitetsnummer.
Hvis du ikke har et registreringsbevis fra politiet:
Hvis du ikke har et registreringsbevis fra politiet må du bestille en time i Søknadsportalen
med Service Senteret for Utenlandske arbeidstakere (SUA) for å registrere deg.
Hovedregelen er at du skal registrere deg innen tre måneder etter ankomst til Norge. Politiet
er klar over at det er lengre ventetider ved SUA Oslo.
Les mer om hvilken dokumentasjon du må fremlegge ved oppmøte her, under
"Registreringsordningen for EU/EØS-borgere":
https://www.udi.no/ord-og-begreper/sjekklister-som-forklarer-hvilke-dokumenter-du-malevere-med-soknaden/#link-5412
Hvis du har en arbeidskontrakt og leiekontrakt på lengre enn 6 måneder:
Hvis du har en arbeidskontrakt og leiekontrakt lengre enn 6 måneder kan du bestille en time
direkte ved Skatteetaten for å søke om et D-nummer. I noen tilfeller kan Skatteetaten
vurdere om du oppfyller vilkårene for et identitetsnummer. Du kan lese mer om D/P-nummer
på Skatteetatens nettsider: https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/norskidentitetsnummer/d-nummer/
Du må likevel bestille en time hos politiet for å registrere deg innen tre måneder for IDkontroll.
Hvis du har mistet registreringsbevis:
Dersom du har mistet registreringsbeviset må du bestille time med politiet for å få utstedt et
nytt registreringsbevis. Politiet har ikke mulighet til å sende det forrige registreringsbeviset
per post. Det er heller ikke mulig å få en kopi tilsendt i post.

Hvis du trenger en kopi av ditt varige oppholds bevis:
Da kan du ta kontakt med politiet på telefon eller e-post for å be om en kopi.
Kan jeg fremlegge dokumentasjon digitalt for å få registreringsbevis:
Nei. Det er personlig oppmøte for å motta registreringsbevis. Politiet er nødt til å foreta en IDkontroll for å utstede et registreringsbevis.
Hvilken dokumentasjon må jeg levere ved oppmøte hos politiet:
Finn relevant sjekkliste for ditt oppholdsgrunnlag/oppholdstillatelse her:
https://www.udi.no/ord-og-begreper/sjekklister-som-forklarer-hvilke-dokumenter-du-malevere-med-soknaden/#link-5412

Kan jeg levere søknad om familie innvandring med EU/EØS-borger digitalt:
Nei. Du må bestille hos SUA for levere søknad om familieinnvandring med EU/EØS-borger.
Ved oppmøte må du fremlegge nødvendig dokumentasjon. Politiet tar inn denne
dokumentasjon. Ta derfor kopier av originale dokumenter. Husk at du må fremvise originale
dokumenter som: vigselsattest, fødselsattest osv. Relasjonsdokumenter fra noen land krever
et apostille stempel eller at de legalisert fra utenriksmyndighetene i lander de er utstedt.
Lese mer om Apostille og legalisering for relasjonsdokumenter her:
https://www.udi.no/en/word-definitions/apostille-and-legalisation/
Ventetid: Opptil seks måneder fra det foreligger nødvendig dokumentasjon i søknaden.
Kan jeg levere søknad om varig oppholdsrett/oppholdskort digitalt:
Nei. Du må bestille time hos politiet for å levere søknad om varig oppholdsrett/oppholdskort.
Ventetid: Opptil seks måneder fra det foreligger nødvendig dokumentasjon i søknaden.
Borgere fra land utenfor EU/EØS:
Du er faglært arbeidstaker og ønsker tidlig arbeidsstart:
På Servicesentrene for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo, Stavanger og Trondheim får
du ikke bekreftelse på tidlig arbeidsstart.
Hvis du har registrert søknad i et annet distrikt kan du lese mer om tidlig arbeidsstart her:
https://www.udi.no/ord-og-begreper/tidlig-arbeidsstart/

Jeg er faglært arbeidstaker og har et D-nummer, men ønsker å søke om et
personnummer:
Hvis du er faglærtarbeidstaker utenfor EU/EØS og har en oppholdstillatelse lengre enn 6
måneder kan du søke om et personnummer. Det er ikke politiet som er ansvarlig for norsk
identitetsnummer (d-nummer/fødselsnummer), og du må derfor henvende deg til
Skatteetaten. Du kan lese mer om personnummer for utalandske arbeidstakere her:
https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/norsk-identitetsnummer/d-nummer/

Spørsmål om digital søknadsinnlevering for faglærte arbeidstakere og deres
nærmeste familiemedlemmer:
Innlevering av søknad uten personlig oppmøte gjelder fra 16.april kun for søknader som
fremmes av en fullmektig. En fullmektig kan være arbeidsgiver, oppdragsgiver og deres
fullmektig. Alle andre søknader om oppholdstillatelse må fremmes ved personlig oppmøte.
Du kan lese om fremgangsmåten for digital søknadsinnlevering steg for steg her:
www.sua.no/timebestilling.
Merk: En søknad er ikke registret hos politiet etter du har registret en søknad i UDI sin
søknadsportal. Du må sende søknadsskjemaet til politiet for at søknaden skal bli registret
hos politiet, slik at du kan laste opp dokumentasjon.

Har politiet mottatt opplastet dokumentasjon i søknaden min:
Det kan ta opptil 10 virkedager fra du opplaster dokumentasjon på UDI sine hjemmesider før
dokumentasjonen foreligger i politiets systemer.
Jeg har registrert søknaden min elektronisk i et annet politidistrikt enn Oslo, kan
fortsatt levere søknaden min i Oslo:
Nei. Oslo Politidistrikt kan kun registrere og saksbehandle søknader som er levert ved Oslo
politidistrikt.
Hvis du har levert søknaden din i et annet direkte må du kontakt det gjeldende politidistriktet
direkte, hvis du har spørsmål om søknadsinnlevering eller timebestilling.
Jeg har ikke mottatt oppholdskortet, kan jeg hente det hos politiet:
Det er mulig å hente oppholdskort som har kommet i retur. Du må vente til politiet har sendt
deg eller din fullmektig en e-post med beskjed om at oppholdskortet kan hentes.
Det tar vanligvis opptil 10 virkedager for du mottar oppholdskortet i postkassen din. Husk å
ha fullt navn på postkassen.
Hvis du ikke har mottatt kortet ditt etter 30 dager kan du ringe Seksjon for
utlendingsforvaltning informasjonstelefon og bestille en ny time for å lage oppholdskort.

Ventetider:
Gjeldende ventetider for din søknad finner du på UDI sine hjemmesider:
https://www.udi.no/ord-og-begreper/ventetid/
Kan jeg reise inn i landet nå?
Seksjon for utlendingsforvaltning kan ikke svare på spørsmål om innreiserestriksjoner
og/eller karanteneregler. Du er selv pliktig til å sette deg inn i gjeldende regelverk.
Regelverket endringer seg stadig, og vi ber deg derfor holde deg oppdatert på regjeringens-,
helsedirektoratets- og folkehelseinstituttets nettsider. Der finner du god informasjon på flere
språk.
Korona-relaterte spørsmål:
På UDI kan du finne en god oversikt over ofte stilte spørsmål for EØS/EU-borgere og
borgere fra land utenfor EØS: https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/

