Helse Stavanger HF Personalhåndbok

Linker og tips til nyansatte med EU/EØS/EFTA-borgerskap
For at vi skal kunne ansette deg trenger vi følgende dokumentasjon:
1. Registreringsbevis som arbeidstaker i Norge (Nordiske borgere trenger ikke dette.)
2. Senter for utenlandske arbeidstakere SUA har 14 dagers ventetid for registreringsbevis.
3. Vi anbefaler at nyansatte bestiller tid før ankomst til Stavanger på deres nettsted.
Borgere fra Romania og Bulgaria må ha søkt oppholds- og arbeidstillatelse
http://www.udi.no/skal-soke/registreringsordningen-for-eueos-borgere/
2. E-101 skjema, medlemskap i folketrygden (Gjelder ikke studenter)
3. Skattekort/D-nummer
Skatteetaten i Stavanger har samme adresse som Senter for utenlandske arbeidstakere SUA.
4. Bankkontonummer
5. Kopi av pass
1. Registreringsbevis/Søknad om oppholds- og arbeidstillatelse:
NB: Registrering/Søknad må leveres på politistasjon lokalt der arbeidstaker skal bo.
- Nordiske borgere trenger ikke å søke.
- EØS-borgere må registrere seg dersom de skal arbeide i mer enn 3 måneder.
- Nye EØS-borgere (Bulgaria og Romania) må levere søknad før de kan begynne å arbeide.
Dette trenger du for å registrere deg/søke arbeids- og oppholdstillatelse:
·
Søknadsskjema GP7121:
http://www.udi.no/upload/Skjema/EOS/GP7121No.pdf
·
Ansettelsesbevis http://www.udi.no/upload/Skjema/EOS/GP7116No.pdf
·
Pass/annen gyldig legitimasjon (reisebevis)
·
To passfoto (Kun for de som må søke om oppholds- og arbeidstillatelse)

2. E-101 skjema, medlemskap i folketrygden:
Dette utstedes ved trygdekontoret i eget hjemland.
3. Skattekort:
Dette trenger du for å søke skattekort:
·
Søknadsskjema: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Utenlandskarbeidstaker/
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Alle utenlandske borgere som ikke har norsk personnummer må møte opp på et ID kontor.

·
Annen dokumantasjon:
- EØS-borgere trenger ikke annen dokumentasjon (Ansettelsesbevis kan være greit å ha med)
- Nye EØS-borgere må dokumentere at de har levert søknad om oppholdstillatelse. (Kan være greit å ha med
ansettelsesbevis også.)
·
Pass/annen gyldig legitimasjon (reisebevis)
4. Bankkonto:
Dette trenger du for å søke om norsk bankkonto:
·
Pass/annen gyldig legitimasjon (reisebevis)
·
Personnummer/D-nummer
·
Registreringsbevis/Arbeidstillatelse
NB!
Flyttemelding fra utlandet til Norge:
Ved tidsubegrenset opphold eller sammenhengende opphold i mer enn 6 mnd. skal det meldes flytting.
Bruk skjema: http://www.skatteetaten.no/upload/skjemaer/alltid/RF-1401B.pdf
Dokumantasjon på godkjent utdanning:
For å få godkjent din utdanning i Norge må du kontakte NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen);
www.nokut.no
Dersom du trenger autorisasjon i ditt yrke, tar du kontakt med SAFH (Statens autorisasjonskontor for
helsepersonell); http://www.sak.no/
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