
Skjemaet skal være fullstendig utfylt. Bruk blokkbokstaver. 

Du må legge frem et eksemplar av dette ansettelsesbeviset eller en arbeidsavtale som oppfyller kravene i 
arbeidsmiljølovens § 14-6, ved oppmøtet hos politiet i forbindelse med registreringen.

Ansettelsesbevis for 
EØS/EFTA-borgere
Skjemaet fylles ut i tre (3) eksemplarer av arbeidsgiveren, og 
distribueres på følgende måte: 

• Søkeren får 2 eksemplarer
• Arbeidsgiveren beholder 1 eksemplar

Skjemaet skal fylles ut av arbeidsgiveren hvis 
arbeidsgiveren har forretningssted i Norge. Arbeidsgiveren 
er ansvarlig overfor utlendingsmyndighetene i henhold til 
utlendingsloven og -forskriften. 

GP-7116 B    

Etternavn Fornavn

Fødselsdato Statsborgerskap

Adresse i hjemlandet     Postnummer Poststed

Adresse i Norge Postnummer Poststed

1    Personopplysninger (navnet skal skrives som i reisedokumentet)

Personen som er nevnt i punkt 1 er ansatt som

Detaljert beskrivelse av arbeidsoppgavene / arbeidets art

Arbeidstid per dag  Arbeidstid per uke Lønn (bruttolønn i NOK per time eller per måned)  

3    Arbeidsforholdet

Arbeidsgiverens adresse     Postnummer Poststed

Telefonnummer Telefaks E-post

Kontaktperson hos arbeidsgiveren Personnummer (dersom arbeidsgiveren er en privatperson)

Firmanavn (ansvarlig arbeidsgiver) Organisasjonsnummer
2    Opplysninger om arbeidsgiveren

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate 
of Immigration



Fast ansatt fra Midlertidig ansatt fra Til

Ansatt etter behov (ringevikar) fra Til Angi minste garanterte timetall per uke

Dersom søkeren er ansatt i et bemanningsbyrå med næringskode “utleie av arbeidskraft” (74502),  
“formidling av arbeidskraft” (74501) eller liknende må dere angi minste garanterte timetall per uke

Sted og dato Arbeidsgiverens underskrift og stempel

Jeg bekrefter at opplysningene som er gitt i denne søknaden, er korrekte og fullstendige.

Opplysningene kan benyttes av utlendingsmyndighetene i forbindelse med eventuelle søknader fra 
EØS-borgeren og familiemedlemmene hans/hennes.

Opplysningene kan bli utlevert til andre relevante myndigheter for kontroll og utdyping av de opp-
lysningene som er gitt. Ved behov vil vi også innhente opplysninger om EØS-borgeren fra andre 
norske og utenlandske myndigheter, herunder også politimyndigheter. 

Det er straffbart å gi vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger, herunder fortielse av 
opplysninger av vesentlig betydning. 

Utlendingsmyndighetene til ta kontakt via telefon eller e-post ved behov. Det er derfor viktig at 
du fyller ut mobiltelefonnummer og e-postadresse. 

      Ansettelsesforholdet

4    Underskrift
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