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Sjekkliste for utenlandsk arbeidstaker som skal ansettes i Alta kommune 
(Rekkefølgen i aktivitetene kan variere, men er satt opp ut fra det som er mest sannsynlig) 
 
 Aktivitet 

 
Utført dato 

1 Arbeidstakeren skal levere arbeids- og oppholdstillatelse til arbeidsgiver 
(nærmeste leder). Husk å gi informasjon om varighet av 
oppholdstillatelsen og evt. forlenging. Nærmeste leder registrerer ditt 
navn, adresse, telefonnummer, fødsels- eller D-nummer. 

Utført: 

2 Arbeidstakeren skal legge fram originaldokumenter som viser 
kompetanse, godkjenning, autorisasjon, ansiennitet, lisens for 
helsearbeidere etc. slik at kompetansen kan fastslås og lønn beregnes. 

Utført: 

3 Arbeidstakeren skal levere skattekort som nærmeste leder videresender til 
lønn- og personalavdelingen i kommunen.  

Utført: 

4 Arbeidstakeren må ha bankkonto i Norge som lønnen skal settes inn på.  
 

Utført: 

5 Arbeidstakeren skal inngå og undertegne arbeidsavtale (ansettelsesbevis) 
med arbeidsgiver (nærmeste leder). Du skal ha kopi av arbeidsavtalen. 

Utført: 

6 Lønn- og personalavd. i kommunen registrerer arbeidstakeren i 
Arbeidstakerregisteret og tegner yrkesskadeforsikring. 

Info 

7 Arbeidstakeren skal undertegne taushetserklæring som nærmeste leder 
legger fram for deg. 

Utført: 

8 Nærmeste leder vil informere deg om lønn (inkludert evt. tillegg) og 
arbeidsrettslige regler, skatteplikt, selvangivelse, trygdeavgift, evt. 
registrering i Folkeregisteret, etc. Du kan be om å få retningslinjen ved 
ansettelse av utenlandske arbeidstakere som kommunen har. 

Utført: 

9 Leder vil informere virksomheten og andre avdelinger om din ansettelse 
og vil ta deg med på en omvisning i løpet av de første arbeidsdagene. Ta 
også selv initiativ til å bli kjent med dine kolleger. 

Utført: 

10 For arbeidstakere som skal jobbe innenfor en virksomhet hvor det kan 
være aktuelt at vedkommende registreres på Sensitivt – nett (skjermet 
dataprogram), vil leder hjelpe deg med det. Det samme gjelder 
informasjon i forhold til turnus og bruk av Min Vakt. 

Vurdert: 
Utført: 

11 Arbeidstakeren får nøkkelkort og interne kontornøkler av leder eller 
vaktmester. 

Utført: 

12 Vær åpen om din kompetanse slik at leder får avklart ditt behov for 
opplæring og satt opp en plan for gjennomføring. 

Utført: 

 
 
Vi ønsker deg hjertelig velkommen som arbeidstaker i Alta kommune! 


