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Ny utlendingslov 
Den nye utlendingsloven og -forskriftene trådde i kraft 1. januar 2010. 
 
 
 
Det er nå enklere registreringsordning for EØS-borgere og deres familier som også er EØS-
borgere. Den nye loven forenkler prosedyrene for EØS-borgere som får jobb i Norge og flytter 
hit. EØS-borgere som får et arbeidstilbud i Norge trenger ikke lenger å levere en søknad, men 
skal kun registrere seg hos politiet og levere dokumentasjon på arbeidsforholdet.  

Det er imidlertid gjort et unntak i loven for borgere av Bulgaria og Romania, som for første 
gang får arbeidstilbud i Norge. Disse må fortsatt levere en vanlig søknad før de kan få 
oppholdstillatelse i Norge, og går derfor under såkalte overgangsregler. 

 

Dette er i korte trekk en pressemelding fra UDI, datert 30.12.09 

Utfyllende opplysninger finner dere her: 

http://www.udi.no/Sentrale-tema/Arbeid-og-opphold/Arbeid-og-opphold-i-Norge-EU-EOS-EFTA-
borgere/ 

NLT har vært i kontakt med det lokale politiet for å få vite litt om den praktiske 
gjennomføringen, ikke minst med tanke på ansettelse av arbeidskraft i avløserlagene. 

I utgangspunktet kan EØS-borgere komme til Norge og begynne å arbeide straks, men innen 
3 mnd. skal de møte hos politiet for fremvisning av godkjent ID. Dersom de er 
arbeidssøkende, kan de være i landet i inntil 6 mnd. 

 

Etter samtale med politiet anbefaler vi likevel denne fremgangsmåten for 
landbrukstjenestene/avløserlagene: (Dette må uansett gjøres før eller senere) 

• Be søkerne om å fylle ut formularet som du finner her: https://selfservice.udi.no/ 

• Lag en godkjent arbeidsavtale, bruk gjerne arbeidstilsynets skjema 563. Den finnes på 
flere språk. 

• Ta med papirene til politiet, som er de som registrerer og gir vedkommende DUF-
nummer. Pass på at de har gyldig ID (pass, europeisk ID-kort) 

• Etter denne registreringen, kan dere få skattekort og bankkonto i Norge. 

• Registrer som lønnsmottaker i lønnsprogrammet før dere sender dem ut i arbeid. 

• Ikke glem innmelding/utmelding i AA-registeret. 

• Lykke til! 

 

Evald 


