
 
HUSKELISTE – ARBEIDERE UTENFOR EU - SESONG 
 
 
Fullt navn og adresse – fødselsdato – hvor født – mailadresse - mobilnummer – statsborgerskap – 
foretrukne språk de snakker 
Har de søsken – navn og kjønn og fødselsdato – hvor bor de - statsborgerskap 
Eventuell sivil status – dersom gift må YSSL har navn på vedkommende, fødselsdato og sted – bosted 
– når giftet de seg 
(Enke- enkemann må dato for dødsfall hos ektefelle fylles ut – altså endring av sivil status) 
Eventuelle barn – samme som over – kjønn  
 
Fra – til dato de skal jobbe i Norge – maks 6 md 
Avtalt timelønn – må være innenfor NHO tariffavtale 525 – den må legges ved  
 
Husleiekontrakt  
 
Adressen de skal jobbe  
 
Komplett CV – dette er viktig for en del opplysninger må inn i søknaden 
 
Kopi av pass og alle stemplede sider i passet 
Passfoto med hvit bakgrunn – 2 STK 
 
UDI arbeidstilbudsskjema – Det fyller YSSL ut på bakgrunn av opplysninger sendt inn.  
Når YSSL har de opplysninger som trengs fylles det ut en Oppdragsavtale som forteller at de har jobb 
i Norge og hvor de skal jobbe. Den må legges ved søknaden  
 
Fullmaktsskjema om en annen enn de selv skal gjøre dette – Power of Attorney – dette må de fylle ut 
og signere. 
 
Dersom YSSL som arbeidsgiver skal gjøre jobben vil YSSL fylle ut dette selv ETTER av de har sendt det i 
retur for det må fylles ut personnummer.  
 
Kopi av oppholdstillatelse i annet Schengen land –   
Har de vært i Norge tidligere? Eller andre Schengen land – det må inn i søknaden – alle land – fra til 
dato.  
 
Når søknaden er innvilget må en bestille time hos politiet for å få et oppholds kort – YSSL kan bestille 
timen på bakgrunn av tidligere innsendt søknad men de må selv reise – samtidig må de når de har 
mottatt oppholds kort bestille skattekort og da må de selv møte opp for å ta ID-kontroll for å få det. 
De får tildelt et D-nummer som er viktig.  
 
Tilslutt må de bestille norsk bankkonto – må ha fått tildelt D-nummer for å gjøre dette.  
 
Pr i dag koster en søknad 5400kr og blir belastet kunden. Eventuelle reisekostnader for å levere 
søknaden blir fakturert til netto pris.  
 
 


