Oppdragstilbud
Skjemaet skal fylles ut av oppdragsgiveren. Firmaet må ha
forretningssted i Norge og være registrert i Enhetsregisteret.
Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Søkeren må være ansatt i den utenlandske virksomheten som
har inngått kontrakt med firmaet om å yte tjenester av begrenset
varighet (utsendt arbeidstaker).
Kontrakten mellom oppdragsgiveren i Norge og den utenlandske
virksomheten må legges ved.

Dersom søkeren er ansatt i et internasjonalt selskap og skal på oppdrag til den norske delen av selskapet,
kan kontrakten unntaksvis erstattes av en bekreftelse fra arbeidsgiveren i utlandet på at søkeren for et
konkret avgrenset tidsrom skal arbeide ved selskapets del i Norge. Søkerens arbeidskontrakt med arbeidsgiveren i utlandet må alltid legges ved.
Oppdragsgiveren er ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger om oppdraget og om søkerens arbeidsforhold i utlandet i dette skjemaet.
Dette er ikke en søknad om oppholdstillatelse.
Du må legge et eksemplar av dette oppdragstilbudet ved søknaden om oppholdstillatelse.
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Personopplysninger om søkeren

Etternavn

Fornavn

Mellomnavn

Eventuelt tidligere navn

Fødselsdato (dato.måned.år)

Land

Statsborgerskap

Bostedsadresse utenfor Norge
Postnummer
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Poststed

E-post

Opplysninger om oppdragsgiveren

Oppdragsgiver (firmanavn)

Organisasjonsnummer

Oppdragsgiverens adresse

Postnummer

Oppdragsgiverens telefonnummer
Kontaktperson hos oppdragsgiveren

Oppdragstilbud B

Oppdragsgiverens e-post

Poststed
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Opplysninger om arbeidsgiveren i utlandet

Arbeidsgiver (firmanavn)

Kontaktperson hos arbeidsgiveren

Firmaets adresse

Postnummer

Land
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Telefonnummer

Poststed

E-post

Opplysninger om oppdraget

Nærmere beskrivelse av selve oppdraget og hvor i Norge oppdraget skal utføres
Detaljert beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver søkeren skal utføre under oppdraget i Norge

Oppdragets varighet
Bortfaller dette tilbudet om oppdrag på et gitt tidspunkt?
Nei
Ja, oppgi når
Fra dato:
Til dato:
Hvilke krav til yrkeserfaring og formelle kvalifikasjoner stilles det til gjennomføringen av oppdraget?
Ufaglært / ingen krav
Yrkesrettet utdanning på videregående skoles nivå - antall år
Utdanning fra høyskole eller universitet
Krav om avsluttet grad (spesifiser hvilken)
Relevant arbeidserfaring - antall år
Andre krav
Hvilken kompetanse (formell utdanning og yrkeserfaring) har søkeren?

Legg ved attesterte kopier av attester og eksamenspapirer sammen med en oversettelse til norsk eller
engelsk, foretatt av autorisert translatør. Ta med originale attester og eksamenspapirer til innleveringen av
søknaden om oppholdstillatelse.
Er søkerens kompetanse relevant for gjennomføringen av oppdraget?
Ja
Nei
Hvis ja: Hvorfor?
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Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkårene skal ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ for
bransjen i Norge. Dersom slik tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og arbeidsvilkårene
ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke.

Foreligger det en tariffavtale eller regulativ for bransjen? Hvis ja, angi hvilken
Ja
Nei
Hvis nei, dokumenter at lønns- og arbeidsvilkårene ikke er dårligere enn normalt for sted og yrke
Lønn (brutto i NOK) utbetalt av arbeidsgiveren i Norge. Andre ytelser skal ikke tas med i dette beløpet.
Skal arbeidstakeren motta andre ytelser i tillegg til lønn som oppgitt ovenfor?
Ja
Nei
Hvis ja, spesifiser hvilken ytelse

Fortsettelse på lønns- og arbeidsvilkår
Arbeidstid (timer per uke)
Hvis det arbeides utover alminnelig arbeidstid, legg ved en bekreftelse (om nødvendig fra Arbeidstilsynet)
på at dette er i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.
Skal arbeidstakeren arbeide i Norge i hele perioden det er søkt om oppholdstillatelse for?
Ja
Nei
Hvis nei, hvilke(n) periode(r) skal arbeidstakeren arbeide i Norge? (bruk eget ark om nødvendig)
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Oppdragsgiverens ansvar
Oppdragsgiveren skal
●● legge frem nødvendige opplysninger om oppdraget og om tjenesteyterens arbeidsforhold i
utlandet
●● informere søkerens arbeidsgiver i utlandet om kravet til lønns- og arbeidsvilkår under
oppholdet i Norge
●● påse at søkerens arbeidsgiver i utlandet oppfyller kravet til lønns- og arbeidsvilkår under
oppdraget, og skal kunne legge frem dokumentasjon på dette ved forespørsel fra tilsynseller utlendingsmyndighetene. Dette kan gjøres ved at du som oppdragsgiver informerer
om de gjeldende kravene, stiller som kontraktsvilkår at oppdragstaker etterlever kravene,
og ved stikkprøver innhenter dokumentasjon på arbeidstakerens lønns- og arbeidsvilkår.
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Underskrift

Jeg bekrefter at opplysningene som er gitt i dette oppdragstilbudet er korrekte. For oppdragsgiveren i
Norge vil underskriften også innebære at han/hun er kjent med pliktene i punkt 6.

Sted og dato

Oppdragsgiverens underskrift

Sted og dato

Søkerens underskrift

Sted og dato

Underskriften til søkerens arbeidsgiver i utlandet

