SERVICESENTER FOR UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE
(SUA) TRONDHEIM
DIGITAL SØKNAD
•

Politiet viderefører den midlertidige ordningen om innlevering av søknader uten fysisk
oppmøte på SUA. Merk at dette kun gjelder søknadsinnlevering for faglærte og deres
familiemedlemmer.

•

EØS-borgere som ønsker registreringsbevis er ikke omfattet av denne ordningen.

•

EØS-borgere som søker varig oppholds kort er ikke omfattet av denne ordningen

•

Søknader om oppholdskort for tredjelandsborgere etter EØS-regelverket er ikke
omfattet av denne ordningen

•

Når du har søkt som normalt i UDIs søknadsportal og betalt gebyr, vil du etter en tid
bli kontaktet av politiet pr e-post. Du må følge instruks som girs i e-post om hvordan
du skal laste opp vedleggene til søknaden din digitalt.

•

Du skal ikke bestille time før du har fått melding fra politiet eller UDI om at vedtak er
fattet i saken din.

TIMEAVTALER
•

Oppfølgingsavtaler for bestilling av Schengen-oppholdskort vil bli prioritert.

•

Timeavtaler for EØS-borgere er begrenset inn til videre

KONTAKTINFORMASJON
•

Informasjonstelefon:

73 89 94 40, mandag – torsdag kl 0900 – 11.00

INFO
www.udi.no
www.sua.no
www.skatteetaten.no
www.norge.no

THE SERVICE CENTER FOR FOREIGN WORKERS (SUA)
TRONDHEIM

DIGITAL APPLICATION
•

The Police continues the temporary practice for digital submission of applications
without physical appearance at SUA. Please note that this only applies to skilled
workers and their family.

•

EEA-citizens in need of a registration certificate are not included in the practice.

•

EEA-citizens who are applying for permanent right of residence are not included
in the practice.

•

Applications for residence cards in accordance with the EEA-regulations are not
included in the practice.

•

The Police will create a case based on your registration, provided that you have
registered SUA Trondheim as the place to hand in your application. The Police will
contact you through e-mail with instructions on how to digitally upload your
application documents.

APPOINTMENTS
•

Applicants in need of an appointment to order a Schengen residence card will be
prioritized.

•

Appointments for EEA-citizens will be limited for a period of time.

•

CONTACT INFORMATION
•

Telephone no.:
The phone service is open:

INFO
www.udi.no
www.sua.no
www.skatteetaten.no
www.norge.no

73 89 94 40
Monday – Thursday: 0900 – 11.00

